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Branch:  

Customer Name:  

Customer Account Number:  

 

PRODUCT DESCRIPTION 

Loan Purpose 

 Granted to customers who are already benefiting from any type of retail loan offered by Saradar Bank 

(including subsidized loans), and who cannot settle their dues for the four  months of March, April, May, and 

June 2020 because of the prevailing situation. 

GENERAL CONDITIONS & CHARACTERISTICS 

Currency  USD and LBP 

Maximum Loan Amount  Up to the total amount of payments due for the months March, April, May, and June 2020 

Loan Period  Up to 5 years 

First Maturity 
 Starting 30/06/2020 or starting from the end of the month following the month in which the loan was granted, 

whichever is later 

Securities 
 Securities provided for the original loan shall be applied for the whole period of the Exceptional Loan and subject 

to the bank’s discretion 

Insurance  Insurance required for the original loan shall cover the Exceptional Loan and subject to the bank’s discretion. 

PRICING   

Interest Rate  0% 

File Fees  Nil  

Stamps Charges 
 On loan agreement per year: LBP 10,000 

 On loan gross amount: 1.50 per mil 

Annual percentage Rate  Fees and charges applied, if any 

Late Payment Fees  Same late payment fees that are being applied on the original loan 

ELIGIBILITY 

 Nationality: Lebanese 

 Age between 21 & 64 years by end of loan period 

 The applicant should be classified, as at February 29, 2020,  under one of the following classifications:  

o Standard debt  

o Debts for follow up  

o Debts for follow ups and settlements 

 Benefiting from a loan granted by Saradar Bank and is not offered against a cash collateral 

 Is not employed at a company benefiting from the BDL Exceptional Loan to cover its employees’ salaries 

 Proving that the loan usage meets the defined loan purpose by presenting a valid  justification showing the impact of the prevailing situation on the 

customer’s income 

REQUIRED DOCUMENTS | PROVIDED BY THE BORROWER TO THE BANK 

Employed Self Employed 

 Recent salary certificate showing the impact of the prevailing situation 

on the customer’s income 

 Proof of Income (balance sheet, income statement, banking statement, 

professional contracts) showing the impact of the prevailing situation on 

the customer’s income 

REQUIRED DOCUMENTS | PROVIDED BY THE BANK TO THE BORROWER 

 KFS for BDL Exceptional Loan   

 Schedule of payments 

 Loan agreement 

The Charges & fees applicable to this loan are defined in the last version of the list of Tariffs posted on the Bank’s website. 

I hereby confirm that I have received, read and approved the terms and conditions of this product listed here above and that 

this product meets my objectives and means, and I agree on all its conditions, taking full responsibility by signing this form. 

Customer’s Signature: The Bank hereby confirms that this product suits the customer’s 

needs based on his personal and financial status and his ability 

to abide by the terms and conditions of the product, and bear 

its risks. 

Date: Branch Manager Signature: 
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 الفرع: 

 اسم العميل: 

 رقم حساب العميل: 

 

 قرضالوصف 

  مستحقاتهم  يدتسد يمكنهم الوالذين  )بما في ذلك القروض المدعومة(بنك  التي يقدمها سرادار  التجزئة قروضيُمنح للعمالء الذين يستفيدون من أي نوع من

 .ةالسائد الوضاعابسبب  (  ٢٠٢٠ وحزيران  ،أيار ، نيسان ،اذار)أشهر  أربعةلمدة 
 الهدف من القرض

 الشروط والميزات العامة 

 العملة اللبنانية الليرة و الدوالر األميركي 

 الحد األقصى لقيمة القرض ٢٠٢٠ وحزيران  ،أيار ،نيسان اذار, أشهرالمستحقة عن قساط األقيمة  إجمالي لغاية 

 مدّة القرض سنوات ٥ لغاية 

 االستحقاق األول أبعد أيهما ،اإلستثنائي القرض منح فيه تم الذي للشهر التالي الشهر نهاية اعتباراً من وأ  ٢٠٢٠ /٦ / ٣٠  من اعتباًرا 

 وذلك االستثنائي القرض مدة طوال ساسياأل للقرض المقدمة الضمانات إعتماد يتم  ً  الضمانات المصرف يةالستنساب وفقا

  وذلك االستثنائي القرض مدة تبقى التأمينات المقدمة للقرض األساسي سارية طوال  ً  التأمين المصرف يةالستنساب وفقا

 الرسوم المترتّبة على القرض

 معدّل الفائدة ٪٠ 

 عمولة فتح ملف صفر 

ً  .ل.ل ۱٠٬٠٠٠  التسليف، عقد على  سنويّا
 رسوم طوابع

 على القيمة اإلجمالية للقرض:  باأللف ۱, ٥

 للقرض السنوية المئوية النسبة معدل وجدت إذا  المطبقة، والعموالت الرسوم 

 عن الدفع التأّخرغرامات   األساسي القرض تنفيذها على يتم التي المتأخر السداد رسوم نفس تطبق 

 األهلية

 مواطن لبناني 

  انتهاء مدّة القرض سنة عند ٦٤و ٢۱يتراوح العمر بين 

  التاليةالرقابية   تصنيفال ات فئضمن احدى   ٢٠٢٠ طشبا ٢٩مصنفا" بتاريخ العميل  أن يكون: 
o عادي 
o للمتابعة 
o للمتابعة والتسوية 

 نقدية ضمانات مقابل وليس بنك  سرادار من ممنوح قرض من يستفيد 

 موظفيه رواتب لتغطية االستثنائي لبنان مصرف قرض من مستفيدة شركة في يعمل ال 

 العميل دخل على السائد الوضع تأثير مستندات تظهر تقديم خالل من ،له المحدد الغرض يلبياإلستثنائي  القرض استخدام أن يثبت 

 من المقترض   المستندات المطلوبة

 موّظف صاحب مهنة حّرة

  الوضع رتأثي يوضح ( ميزانية عمومية، بيان األرباح والخسائر، كشف مصرفي، عقود عمل)إثبات دخل 

 العميل دخل على السائد
 العميل دخل على سائدال الوضع تأثير توضح حديثة راتب إفادة 

 المقدّمة  من المصرف المستندات والنماذج

 "االستثنائي مصرف لبنان قرض|  والمنتجات الخدمات وشروط خصائص   

 الشهرية الدفعات جدول 

 عقد التسليف 

 مصرف.تطبق على هذا القرض الرسوم والعموالت المحددة في الجدول األخير للرسوم المنشور على الموقع االلكتروني لل

توقيعع علعى هعذا المسؤولية عند ال أنني أوافق على جميع شروطه، متحمالً كاملأفيد بأني استلمت، واطلعت، ووافقت على شروط وأحكام هذا المنتج المذكورة أعاله، وأّن هذا المنتج يتناسب مع أهدافي وإمكانياتي، كما 

 المستند.

لى درته عل باالستناد الى وضعه الشخصي والمالي وقهذا المنتج مالئم لحاجات العمييؤكد المصرف أن 

 .وعلى تحمل مخاطره االلتزام بشروط واحكام المنتج

 توقيع العميل :

 التاريخ: توقيع مدير الفرع:
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