
تمويلك الشخصي

جاااهز!
عـــبـــر أون اليــن الـريــاض

معدل الربح السنوي يبدأ من %2.92

الشروط واألحكام:
• متاح لجميع عمالء بنك الرياض المؤهلين للحصول على تمويل شخصي (جديد أو إعادة تمويل)

• يجب إرفاق تعريف بالراتب حديث وال تتجاوز مدة صالحيته أكثر من 60 يومًا من تاريخ اإلصدار
• يجب إرفاق خطاب تثبيت الراتب من جهة في العمل موجه إلى بنك الرياض ويتم إرفاقه مع التعريف في

   حال كان العميل يعمل بالقطاع الخاص أو الشركات الكبرى أو القطاع الشبه الحكومي
*في حال وجود خطاب سابق موجه إلى بنك الرياض فال يستلزم إرفاق خطاب تثبيت جديد

• يجب موافقة العميل على السند ألمر اإللكتروني حيث سيتم إرسال رسالة نصية للعميل من قبل منصة 
   نافذ التابعة لوزارة العدل توضح تفاصيل التمويل، ويشترط أن يكون العميل مفعل خدمة أبشر

• إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام "سريع"
• الحد األعلى للتمويل 3 مليون ريال

*تطبق الشروط واالحكام والسياسة الخاصة بمنتج التمويل الشخصي ببنك الرياض 

Terms and conditions:
• Available to all Riyad Bank customers eligible for personal �nance (new or re�nanced)
• A recent salary definition must be attached and its validity does not exceed 60 days 
   from the date of issuance
• The salary stabilization letter must be attached from one side at work to Riyad Bank 
   and attached to the definition if the client works in the private sector or large companies  
   or the semi-governmental sector
* If there is an earlier letter addressed to Riyad Bank, it is not necessary to attach a new 
   confirmation letter
• The customer must approve the bond for an electronic order where a text message will 
   be sent to the customer by the in�uential platform of the Ministry of Justice explaining  
   the details of the �nancing, and require that the customer be active service of Absher
• Deposit salary with Riyad Bank through the "SARIE" system
• Maximum funding is 3 million riyals
*The terms, conditions and policy of riyad bank's personal �nance product apply

*تطبق الشروط واألحكام

800 124 2020
riyadbank.com

بنك الرياض خاضع لرقابة وإشراف
الـبـنـــك الـمــركــــزي الـــســعــــودي




