قرض من  05ألف –  2مليون جم

استمارة طلب الحصول على قرض "مشروعك

أوال  :بيانات مقدم الطلب
االسم  ---------------------------------------------- :تليفون العميل  --------------------------- :مقر العميل( :تمليك  ---إيجار  ---إيجار جديد )---
عنوان اإلقامة  ------------------------------------------------------------- :تليفون المقر  ----------------------------- :الجنسية --------------- :
تاريخ الميالد  ---------------------------------- :النوع  ---------- :الحالة االجتماعية  ---------------- :الموقف من التجنيد ---------------- :
الرقم القومي  --------------------------------------------- :تاريخ االنتهاء  ------------------------ :هل سبق لك التعامل مع بنك مصر --------- :
الغرض بالتفصيل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
تليفون العميل ----------------------------------------- :
الوظيفة ----------------------------------------------------------------- :
عنوان العمل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

ثانيا  :بيانات الشركة
اسم الشركة  ---------------------------------------- :تليفون الشركة  -------------------------- :مقر الشركة( :تمليك  ---إيجار  ---إيجار جديد )---
عنوان الشركة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
السجل التجاري  ---------------------------- :البطاقة الضريبية  ---------------------------- :تاريخ مزاولة النشاط ----------------------------- :
طبيعة النشاط -------------------------------- :
الكيان القانوني للشركة  ----------------------------- :رأس المال المدفوع --------------------- :

شخص يمكن الرجوع أليه
االسم  ---------------------------------------------- :رقم المحمول  ------------------------------- :تليفون المنزل ------------------------------- :
عنوان اإلقامة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
الرقم القومي  --------------------------------------------- :تاريخ االنتهاء  ------------------------ :الصلة ----------------------------------- :
هيكل الشركاء /المساهمين
م

الشركاء/المساهمين

صفة الشريك

الحصة (باأللف جم)

عدد األسهم

قيمة االسهم (باأللف جم)

المساهمة %

1
2
3

ثالثا  :رغبات مقدم الطلب
إجمالي التمويل المطلوب  -----------------:جم إجمالي مدة القرض  --------:فترة السماح -------- :فترة السداد --------آلية السداد -------------
األالت والمعدات -------------------------:جم راس المال العامل -------------------------:جم وسائل النقل ----------------------------------- :جم
اثاث ومفروشات ------------------------ :جم التجهيزات --------------------------------:جم آخرى ---------------------------------------- :جم

رابعا  :الطلب
السادة  /بنك مصر
تحية طيبة وبعد
برجاء التكرم بالموافقة علي منحي قرض بمبلغ  -------------------------جم( ،فقط ---------------------------------------------جم الغير) وذلك طبقا
الحتياجاتي بهدف تمويل نشاطي وهو  ،----------------------------------وهو نشاط جديد  /قائم) .وفي حالة عدم قيامي بسداد أي قسط يحل قيمة القرض
بالكامل( .وأتعهد بسداد قيمة أقساط التمويل والعوائد والمصروفات والعموالت بانتظام كما أفوض البنك في خصم قيمة األقساط والعوائد من حسابي الجاري
طرفكم (رقم .)----------------------------------
وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،،
االسم------------------------:
التوقيع----------------------------------------------:
التاريخ----------------------:

خامسا  :التفويضات
إذن كتابي  -تفويض من العميل باالستعالم
بموجب هذا أفوض انا ------------------------------------------------------------------ /بصفتي طالب الحصول علي قرض ،بنك مصر في االطالع
علي كافة حساباتي والمعلومات والمعامالت المتعلقة بها لدي البنك المركزي المصري أو أي من البنوك العاملة في مصر .مع إجراء  I-Scoreعند نشأة
القرض ووقتما يشاء مع خصم قيمة أي مصاريف نتيجة ذلك من حساب القرض .وهذا تفويض وإذنا كتابيا مني بذلك ال رجعة فيه في الحال أو االستقبال.
المقر بما فيه
التاريخ----------:

االسم-----------------------------------:
التوقيع----------------------------------:
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