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نصائح مالية )مادة إعالنية(

قد تكون عملية �سراء منزلكم اأكبر عملية �سراء تقومون بها في حياتكم، وعلى الأرجح اأن رهنكم العقاري �سيكون اأكبر التزام مالي عليكم. فيمكن 

من خالل �سداد قر�سكم ال�سكني ب�سرعة اأن يوّفر عليكم الكثير من المال، ويحرركم من اأجل تحقيق اأهداف اأخرى ب�سكل اأ�سرع. تابعوا القراءة 

لمعرفة كيف يجعل قر�ض Mortgage5 من INVESTBANK ذلك ممكًنا.

 Mortgage5 اربطوا ح�ساباتكم بـ
�سيخّف�ض ربط ح�ساباتكم الجارية بالرهن العقاري من اإجمالي مبلغ 

الفائدة الذي �ستدفعونه طوال فترة �سداد هذا الرهن، و�سي�سمح لكم 

بت�سديد الر�سيد الم�ستحق عاجاًل. وفي حال قمتم بربط ح�سابات 

ا، �سيكون مقدار التوفير اأكبر  اأحد اأفراد اأ�سرتكم بالرهن العقاري اأي�سً

وفترة ال�سداد اأ�سرع.  

مًعا اأف�سل
امتلكوا بيت اأحالمكم مع قر�ض Mortgage5، وهو الحل 

المالي الذكي الذي ي�سع ح�ساباتكم الجارية ورهنكم العقاري 

جميعها تحت �سقف واحد. فمن خالل ربط اأر�سدة ح�ساباتكم الجارية 

ورهنكم العقاري، �ستقومون فقط بدفع الفائدة على الفرق بين 

تلك الح�سابات ور�سيد الرهن العقاري، بينما تبقى الدفعات 

ال�سهرية ثابتة. ولأنكم توا�سلون دفع نف�ض الأق�ساط ال�سهرية بناًء 

على اإجمالي مبلغ الرهن العقاري، �سينخف�ض الر�سيد ب�سكل اأ�سرع؛ 

اأي �ست�سددون الرهن العقاري مبكًرا.    

 Mortgage5 ح�ساب
في INVESTBANK، لديكم خيار ربط قر�ض Mortgage5 لغاية خم�ض 

ح�سابات جارية لأفراد اأ�سرتكم )الأقارب من الدرجة الأولى فقط(، مما 

يتيح لكم المرونة لزيادة الفائدة على الدخار وتق�سير فترة 

ت�سديد القر�ض. وكلما ارتفعت اأر�سدتكم النقدية في الح�سابات المرتبطة، 

�ستوفرون قدًرا كبيًرا من الفائدة. ت�سمن هذه الخطة لكم:   

اأق�سر فترة �سداد: مع الفائدة التي توفرونها، يذهب المزيد من الق�سط 
ال�سهري اإلى الرهن العقاري الرئي�ض )المبلغ المقتر�ض(. ومن خالل دفع 

كامل المبلغ ب�سكل اأ�سرع، �ستمتلكون بيت الأحالم بوقت اأقرب جًدا مما لو 

اخترتم الرهن العقاري التقليدي. 

حرية نفاذ غير محدودة: لديكم حق النفاذ اإلى ح�ساباتكم الجارية 
المرتبطة مًعا في جميع الأوقات؛ ول توجد متطلبات للحد الأدنى من 

الر�سيد ول قيود على ال�سحوبات.     

www.investbank.jo للح�سول على ن�سائح اإ�سافية، زوروا الموقع

برعاية

 بتفكروا
تشتروا بيت؟

اكتشفوا كيف يمكنكم امتالك بيت أحالمكم 

!INVESTBANK من Mortgage5 مع حل قرض

 المعلومات الواردة في هذه المقالة تمثل ن�سائح عامة ول ينبغي اأن يف�سرها القراء كتو�سيات مالية م�سمونة عند اتخاذ اأية اإجراءات.  


