
 

 روط وأحكام  ش 

 )Orange(أورانج باالشتراك مع   حملة القروض السكنية
 

 وتنتهي بتاريخ إعالن انتهائها.  31/10/2021أن يتقدم العميل للحصول على القرض خالل مدة الحملة والتي تبدأ بتاريخ  -1

 أن تكون الغاية من القرض هي كما يلي:   -2

 شراء عقار قائم )شقة أو منزل(   2.1

 بناء     2.2

 تشطيب منزل قائم    2.3

   2.3الى بند  2.1لغايات المذكورة من بند  من بنوك أخرى مولت إلحدى ا شراء قروض سكنية  2.4

 

أو صيانة    كانت طلبات قرض شخصي مقابل رهن عقار أو شراء أراضي ي لطلبات القروض العقارية، سواء  ضيل فالت  الفائدة   لن يمنح سعر -3

 .  أو توسعة منزل قائم

 

 "وين ما كان" )راوتر( لمدة عام( 4Gاشتراك مجاني بخط خلوي وإنترنت ) من الهدية المجانية  لالستفادة -4

 .  أعاله الواردة الشروط الثالثة األولى وأن ينطبق عليه  أنقر هنامقبول ائتمانيا يكون مقدم طلب القرض  يجب أن 

 

تزويد الفرع برقم الهاتف وعنوان السكن الخاص به/ أو الذي يرغب من خالله استالم  عميل  كل  هدية، يتوجب على  للحصول على ال -5

فيجب على    لمدة تتجاوز األسبوعين،   القرض   بعد تنفيذ   أورانج في حال لم يرده اتصال من  واالنتظار لحين اتصال أورانج به و  الهدية من أورانج 

 . أورانج ليقوم األخير بإرشاده الى رقم هاتف/الشخص المعني الواجب التواصل معه من الذي يتعامل معه  البنك  العميل ابالغ فرع

 

مجانًا  واحدة فقط  لمدة سنة    اشتراكان الهدية التي يقدمها البنك للعميل مع كل قرض مؤهل ضمن هذه الحملة هي عبارة عن   -6

 وبالمواصفات الواردة التالية: "وين ما كان" )راوتر( 4Gبخط خلوي وإنترنت  

 

   :مواصفات االشتراك الخاص باإلنترنت

 

500GB/Monthly   

        

: مواصفات االشتراك الخاص بالخط الخلوي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيارة أحد   يه، فعلالسنة المجانيةأعاله بعد انتهاء  المذكورةالمقدمة من أورانج و تجديد اشتراكه في الخدمات في حال رغبة العميل ب -7

 . وليس للبنك أي عالقة بذلك  معارض أورانج

 

العمالء  أورانج من خالل مركز دعم  على العميل تسجيل شكوى لدى  فخدمات المقدمة من أورانج،  عند وجود عطل في أو انقطاع لل  -8

 . 0777700177على مدار األسبوع لخدمتهم من خالل الرقم  24والذي يعمل 

Mobile features Monthly Bundle 

On-net Minutes 30,000 

Minutes to other Local Networks & 45 minutes 1,500 

Local SMS 1,500 

Local Data 18 GB 

International Minutes 15 

Incoming Roaming Minutes 15 

https://www.bank-abc.com/world/Jordan/Ar/Products/RetailBanking/Pages/Loans.aspx#Mortgage

