EduInvest
Education Loan

برنامج متويل التعليم EduInvest
التعليم هو مفتاح المستقبل المشرق.

EduInvest Education Loan
Education is the key to a bright future.

إن التعليـــم الجيـــد هـــو االســـتثمار األمثل فـــى أبنائك أو فـــى تطوير ذاتـــك .برنامج
تمويـــل التعليـــم  EduInvestمن البنك العربى االفريقـــى الدولى يمنحك كل الدعم
الـــذى تحتاجـــه للحصول علـــى أفضل تعليـــم تتطلع اليه.

A good education is the best investment you make for your children
and for yourself.

برنامـــج تمويـــل التعليـــم  EduInvestصمم ليالئـــم احتياجاتـــك التعليمية الخاصة
خـــال مراحل التعليـــم المختلفة :المـــدارس ،الجامعات والدراســـات العليا.

AAIB EduInvest supports you in pursuing the quality
education you aspire to through different phases: school, university
& post-graduate studies.

املميزات

Benefits

• أسعار فائدة تنافسية
• قيمة التمويل تصل إلى  %١٠٠من مصاريف الدراسة
• مرونة فى مدة سداد التمويل تصل إلى  84شهراَ ( 7سنوات)
• يتمتع العمالء بخيار قبول التغطية التأمينية على مبلغ التمويل الذى مت املوافقة
عليه بالكامل لفترة سداد الرسوم فى حالة الوفاة  -ال قدر اهلل  -سيستخدم
الغطـاء التأمينـى لتسـوية مبلـغ التمويـل والرسـوم الدراسـية املتبقيـة

• Competitive interest rates
• Loan covering up to 100% of tuition fees
)• Flexible payment tenors reaching up to 84 months (7 years
• Optional EduInvest insurance cover the remaining tuition fees
and settles the outstanding loan amount, in case of unfortunate
event of death.

اخلصائص

Features

• مينح التمويل للطالب (إذا كان يعمل بوظيفة) أو لولى األمر أو الوصى

• Loan granted to students (if they are earning), or their parents
/guardians
• Loan for paying education fee for approved educational
institutions in Egypt
• Loan disbursed in tranches matching educational institution
fees schedule
• Limit approval and loan disbursement according to school
/university letter, and disbursed directly to the institution

EduInvest Start-Up
Start-Up loan enables you to spread your fee payments over a year.
Make multiple payments to the school and repay your loan over a
12-month period in equal monthly installments.

• مينح التمويل لسداد املصاريف الدراسية لقائمة معتمدة من املدارس واجلامعات
فى مصر
		

• ميكن سداد التمويل املمنوح على أقساط متوافقة مع جدول سداد الرسوم
)جامعة/الدراسية للمؤسسة التعليمية (مدرسة

بناء على مخاطبة
ً • يتم سداد مبلغ التمويل مباشرة الى املؤسسة التعليمية املختارة
اجلامعة بقيمة املصاريف الدراسية/رسمية من املدرسة

EduInvest Start-Up
 يتيـح لـك هـذا البرنامـج،بينمـا يقـوم البنـك بسـداد التمويـل الـى املؤسسـة التعليميـة

.ً شهرا12  إمكانية سداد أقساط التمويل املمنوح على أقساط متساوية ملدةStart-Up

EduInvest Level-Up
Level-Up loan enables students to get their education today and pay
for it tomorrow.

EduInvest Level-Up
هـذا النـوع مـن برامـج متويـل التعليـم يتيـح لـك تقـدمي أفضـل مسـتوى تعليمـى ألبنائـك

.ً اليـوم والسـداد مسـتقبال

In the first 3 years you pay a very low amount (only interest on the
loan), after which you repay the loan amount (principal + interest)
over additional 4 years, total loan tenor reach 7 years.

EduInvest Step-Up
Step-Up loan enables you to pay lower installments in the beginning
that increase gradually until loan maturity going up to 7 years.
Loan repayment remains comfortable with your higher expected
income over the years.

ليـس عليـك سـوى سـداد قيـم رمزيـة تعـادل فائـدة التمويـل فقـط فـى السـنوات الثلاث
 وتقسـم بعـد ذلـك قيمـة أصـل التمويـل،األولـى للتمويـل وذلـك لتخفيـف أعبائـك املاليـة
.والفائدة على األربع سـنوات التالية وبذلك تصل مدة سـداد التمويل إلى سـبع سـنوات

EduInvest Step-Up
 أن تسدد أقساطا ً أقل فى قيمتها فى بداية مرحلة السدادStep-Up يتيح لك متويل

. سنوات7  ومتتد إلى،تزداد تدريجيا ً حتى يستحق آجل التمويل

ً  يظـل سـداد التمويـل أمـراً ال يشـكل عبئـا،ومـع توقـع زيـادة دخلـك فـى السـنوات املقبلـة
.ماليـا ً عليك

* Terms & Conditions apply

* Loans are granted at AAIB’s sole discretion

* تطبق الشروط واألحكام

* مينح التمويل وفقا ً لتقدير البنك املطلق

For further information please call

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال على

(24 hours/7 days)
or visit our website
www.aaib.com

) أيام7/ ساعة24(
أو زيارة موقعنا اإللكترونى
www.aaib.com

19555

19555

