Terms & Conditions
•

Minimum salary SAR 5,000

•

Salary must be assigned to meem by Gulf International
Bank – Saudi Arabia.

•

The submitted application of the qualified customer for

This offer is only valid for customer’s applying for both Home

If customers opt-in for a Credit Card, it must be activated

هذا العرض صالح فقط للعمالء المتقدمين لطلب التمويل العقاري و

45  فيجب عليه تفعيلها في غصون،عند اختيار العميل للبطاقة االئتمانية

than 12 months are not eligible for top-up.
SAR 10,000 vouchers will be provided to the first 10
successful applicants, on a first come first served basis.

•

•

.يو ًما من تاريخ اإلصدار
 عند إنفاق ماال يقل عن،تبقى البطاقة االئتمانية بدون رسوم سنوية
.إصدار البطاقة

Customers with active Personal Finance from meem for less

•

.التمويل الشخصي إلستخدامه كدفعة مقدمة للعقار المراد شراؤه

against a minimum spend of SAR 24,000 per year (average

Credit Card Annual Percentage rate 33% and is variable to

•

.ًطلب التمويل العقاري أوال

س شهريًا) من تاريخ. ر2,000  لاير سعودي سنويًا (بمعدل24,000

the limit assigned.

•

للحصول على عرض التمويل العقاري الشامل يجب على العميل تقديم

The Credit Card remains free of the annual renewal fees
of 2,000 per month) from the date of the card's issuance.

•

. المملكة العربية السعودية-الدولي

.االئتمانية وفقا ً لسياسة البنك

within 45 days of the issuance date.

•

•

يخضع طلب العميل المؤهل لعرض التمويل العقاري الشامل للدراسة

payment of the selected property

•

يجب تحويل وتثبيت الراتب لدى مصرفية ميم الرقمية من بنك الخليج

customer’s credit assessment score according to the Bank’s

Finance and Personal Finance. to be utilized for down

•

•

Home Finance Combo offer is subject to the review of the
policy.
•

. لاير سعودي5,000 الحد األدنى للراتب

To obtain Home Finance Combo offer the customer must
submit the Home Finance application request first.

•

ر
الشوط واألحكام

 وهو متغير بنا ًء على الحد%33 معدل النسبة السنوي للبطاقة االئتمانية

•

•

.االئتماني المعطى
شهرا غير
12 العمالء الذين لديهم تمويل شخصي ف ّعال لمدة تقل عن
ً

•

.مؤهلين في زيادة الرصيد
 متقدمين بطلب10 س ألول. ر10.000 تم تقديم قسائم شرائية بقيمة

•

 سيتم توزيع القسائم الشرائية.التمويل عند اكمال متطلبات العرض بنجاح
على مبدأ أسبقية المتقدمين بطلب التمويل العقاري الشامل

•

Cash prize will be issued as a voucher from extra to
purchase home appliances of choice.

•

Voucher must be redeemed within the validity period stated
on the voucher.

•

Offer is valid until 31st December 2021.

سيتم اصدار الجائزة كقسيمة نقدية لشراء أجهزة منزلية من اختيارك من

•

.متجر إكسترا
.يجب استبدال القسيمة خالل فترة الصالحية الموضحة عليها

•

2021  ديسمبر31 هذا العرض ساري حتى

•

