استمارة طلب تمويل

المستندات المطلوبة

· صورة من شهادة الملكية (للتمويل العقاري)

· بطاقة الهوية  /البطاقة الذكية وجواز السفر

· كشف حساب لمدة ستة أشهر

· أحدث شهادة راتب وكشف راتب لمدة ثالثة أشهر

· نسخة من السجل التجاري (بالنسبة للذين يعملون لحسابهم الخاص)

البيانات الشخصية
سيد

					
اسمك الكامل حسب ماهو مذكور في بطاقة الهوية  /البطاقة الذكية وجواز السفر

آنسة

سيدة

أخرى

االسم الكامل

					
مكان الوالدة
						
تاريخ الميالد
الشهر

اليوم

الجنسية

السنة

					
رقم بطاقة الهوية

تاريخ االنتهاء

					
رقم جواز السفر

تاريخ االنتهاء
أنثى

		
ذكر
				
الجنس

			
أخرى
		
متزوج
		
أعزب
			
الحالة االجتماعية
مستوى التعليم

دبلوم

جامعي

ثانوي

أقرباء أو شركة لشخصية لسياسية

نعم

عدد المعالين
أخرى (حدد)

دراسات عليا

البريد اإللكتروني
شخصية سياسية

ال

نعم

اسم الشخصية السياسية

ال

العالقة بالشخصية السياسية

المنصب الحالي

بيانات محل اإلقامة
مكان االقامة الحالية (في البحرين)
رقم الشقة/الفيال
نوع السكن

شارع/طريق رقم

مبنى
ملك

مستأجر

المدينة

مع الوالدين

مجمع
مقدم من قبل الشركة

مرهون

عدد السنوات التي تقيم فيها في عنوانك الحالي

أرقام االتصال في البحرين
المكتب

النقال

رقم التحويل

رقم الفاكس

المنزل

أخرى
البريد اإللكتروني

محل إقامتك الدائمة في موطنك األصلي
(لغير البحرينين فقط)

مبنى

رقم الشقة/الفيال
البلد

اسم الشارع/الموقع

رقم المنطقة

المدينة

رقم الهاتف في الموطن األصلي (مع رمز االتصال الدولي المباشر)
رقم الهاتف

							
الشخص الذي يمكن االتصال به في غيابك

بيانات العمل
اسم الشركة

طبيعة النشاط

المنصب

الدائرة

عدد السنوات مع جهة العمل  /التجارة

الشركة السابقة:

تفاصيل الدخل  /المصروفات

عدد السنوات مع الشركة السابقة:

تفاصيل بطاقات االئتمان واإللتزامات األخرى
تفاصيل البطاقة

الراتب األساسي د.ب.

البنك المصدر

العالوات د.ب.

نوع/البطاقة

الحد اإلئتماني

اإليرادات د.ب.
مدخول التجارة (شهري) د.ب.
مدخول اإليجار (إذ يوجد) د.ب.
مصروفات ثابتة د.ب.
مصروفات أخرى د.ب.

اإللتزامات األخرى

طريقة الدفع
تحويل الراتب

أمر دفع دائم

اسم البنك

أخرى

نوع التمويل

مبلغ التمويل

القسط الشهري (د.ب)

بيانات حساباتك المصرفية
اسم البنك

رقم الحساب

نوع

تاريخ فتح الحساب
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نوع التمويالت المطلوبة
مساومة سيارات

مرابحة سيارات

مرابحة عقارية

مرابحة أخرى (يرجى التحديد)

إجارة عقارية

تمويلي  -للتمويل الشخصي

تمويلي للتمويل الشخصي

سبب اختيار حساب تمويلي:

الدراسة

السفر

العالج

الزواج

أخرى (الرجاء تحديد)

بالتوقيع على استمارة طلب التمويل ،أفوض البنك بخصم رسوم تمويلي اإلدارية (رسوم الوسيط المالي) بعد االنتهاء من عملية التمويل.

أصول مملوكة

· خبرتك في إدارة العقار

 3 - 1سنوات

أقل من سنه

الضمانات المقدمة

 5 - 3سنوات

مبلغ وفترة التمويل المطلوب

		
عقارات

		
نوع

القيمة

سعر الشراء

		
أسهم

		
نوع

القيمة

الدفعة المقدمة

		
نقدًا

 7+سنوات

مبلغ

مبلغ التمويل

إذا أخرى ،يرجى التحديد

فترة التمويل باألشهر

القيمة األجمالية

اإلقرار بشأن الحصول على تمويالت من المؤسسات المالية الكويتية
 .1هل أنت مواطن أو مقيم في دولة الكويت

نعم

ال

 .2هل لديك تمويالت من أي مؤسسة مالية في دولة الكويت أو أي من شركاتها التابعة أو الزميلة أو مراسليها خارج دولة الكويت؟

نعم

ال

.3هل أنت ضامن شخصي ألي عميل آخر مع أي مؤسسة مالية مقرها في دولة الكويت و  /أو الشركات التابعة لها،
نعم

الزميلة و  /أو ممثلي مكاتب خارج دولة الكويت؟

ال

إذا تمت اإلجابة بـ «نعم» ألي من أعاله ،يرجى التكرم بملء النموذج المخصص لذلك.

تاريخ السداد
تاريخ القسط األخير

تاريخ القسط األول
اليوم

الشهر

اليوم

السنة

السنة

الشهر

أقر أنا الموقع أدناه بطبيعة وتبعات توقيع هذه اإلستمارة وأؤكد بأني اطلعت على طريقة حساب معدل الربح السنوي وبأنه قد سنحت لي فرصة الحصول على استشارة من جهة مستقلة ومتخصصة قبل
التوقيع على وتقديم هذه اإلستمارة.
أقر بأن البيانات التي قدمتها في هذه اإلستمارة صحيحة وحقيقية ،وأتحمل المسؤولية عن المعلومات المذكورة أعاله .وكما أوافق على إبالغ بيت التمويل الكويتي  -البحرين بشأن أي تغيير يطرأ على هذه
البيانات وأفوض بيت التمويل الكويتي  -البحرين باالتصال بمصادر أخرى للحصول على و/أو التأكد من البيانات المتعلقة بي .وإنني أفهم وأقبل وأوافق بأن بيت التمويل الكويتي  -البحرين يحتفظ بحقه في
رفض هذا الطلب بدون إبداء أية أسباب.

اسم العميل

التاريخ

التوقيع

أرغب في استالم عروض ومنتجات بيتك  -البحرين المستقبلية
إذا كنت ترغب في تقديم شكوى بخصوص منتجاتنا أو خدماتنا ،الرجاء مراجعة نشرتنا «كيفية تقديم شكوى» المتوفرة في أي فرع من فروعنا

إلستخدام البنك فقط
مالحظات خدمات العمالء

التاريخ

توقيع ممثل العميل

مالحظات مدير قسم تمويل األفراد
القسط

نسبة الربح

توقيع مدير القسم

التاريخ

