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Schedule of Fees and Charges 
Borrow

جدول الرسوم والعموالت
قروض

Salary Advance (against Salary)

Salary Advance fee QAR 3 for every QAR 100 
withdrawn or to nearest QAR 
100

Overdraft (against Salary)

Processing fee 
- Temporary Overdraft

QAR 50 plus interest until 
settlement

Auto Loan (against Salary)

Processing fee Free

Early settlement fee Free

Partial settlement fee Free

Rescheduling fee Free

Late payment fee QAR 100 per installment 

Personal Loan (against Salary)

Processing fee Free

Early settlement fee Free

Partial settlement fee Free

Top-up fee Free

Rescheduling fee Free

Installment deferment fee QAR 50 per deferment

Life insurance cover 0.05% of the total 
outstanding loan amount

Late payment fee QAR 100 per installment 

Liability/No liability letter QAR 25 per letter 

Mortgage Loan (against Salary)

Processing fee Free

Early settlement fee Free

Top-up fee Free

Partial settlement fee Free

Installment deferment fee QAR 50 per deferment

Life insurance cover 0.05% of the total 
outstanding loan amount 

Late payment fee QAR 100 per installment 

Liability/No liability letter QAR 25 per letter 

Personal and Auto Loans (against Cash Collateral)

Management fee 1%

Early/Partial settlement fee 1%

Late payment fee QAR 100

خدمة الراتب مقدمًا )مقابل راتب(
3 ريال عن كل عملية سحب بقيمة رسوم سحب الراتب مقدمًا

100 ريال او ألقرب 100 ريال قطري
السحب على المكشوف )مقابل راتب(

50 ريال + الفوائد حتى السدادرسوم معاملة جديدة

قروض السيارات  )مقابل راتب(
مجانًارسوم المعاملة

مجانًارسم سداد مبكر

مجانًارسم السداد الجزئي 

مجانًارسم إعادة جدولة القرض

100 ريال عن كل قسطرسوم تأخير سداد القسط المستحق

القروض الشخصية  )مقابل راتب(

مجانًارسوم المعاملة

مجانًارسم سداد مبكر

مجانًارسم السداد الجزئي 

مجانًارسم زيادة مبلغ القرض الحالي 

مجانًارسم إعادة جدولة القرض

50 ريال لكل تأجيلرسم تأجيل القسط

  0.05% من أجمالي مبلغالتأمين على الحياة عبر االئتمان
القرض  المستحق

100 ريال عن كل قسطرسوم تأخير سداد القسط المستحق

25 ريال عن كل شهادةشهادة مديونية / إبراء ذمة

القروض العقارية )مقابل راتب(
مجانًارسوم المعاملة

مجانًارسم سداد مبكر

مجانًارسم زيادة مبلغ القرض الحالي 

مجانًارسم السداد الجزئي 

50 ريال لكل تأجيلرسم تأجيل القسط

  0.05% من أجمالي مبلغالتأمين على الحياة عبر االئتمان
القرض  المستحق

100 ريال عن كل قسطرسوم تأخير سداد القسط المستحق

25 ريال عن كل شهادةشهادة مديونية / إبراء ذمة

القروض الشخصية وقرض السيارة )مقابل ضمانات نقدية(
1%الرسوم اإلدارية

1%رسم سداد مبكر/ جزئي
100 ريالرسوم تأخير سداد القسط المستحق 
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Terms and Conditions apply

Please also refer to our:

•	 ‘Borrow’	brochure	

•	 ‘Borrow	Terms	and	Conditions’	brochure	

For	further	information	please	also	visit 

ahlibank.com.qa	or	call	us	on	+974	4420	5222

ُتطبق الشروط واألحكام. 

يرجى كذلك اإلطالع على: 
الكتيب الخاص بالقروض  •

كتيب الشروط واألحكام الخاص بالقروض  •

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
 ahlibank.com.qa أو اإلتصال بنا على 5222 4420 974+
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