
Digital card
إذا كنت ترغب في التسوق مباشرة، يمكنك استخدام بطاقتك الرقمية التي تصل 

إليها عن طريق تسجيل الدخول باستخدام ikanobank.se/mittkort إلى 
BankID. هنا يمكنك أيضا أن تري رصيدك الحالى!

استخدم البطاقة الرقمية مع بطاقة شخصية سارية المفعول في المتجر )أو أي وثيقة 
إثبات شخصية أخرى كجواز السفر أو رخصة القيادة(.

المزيد من الحقائق
مقابل رسوم اضافية تدفع في المرة األولى ولمرة واحدة فقط يمكنك اختيار تفعيل 	 

التقسيط بدون فوائد لمدة 6 أو 12 أو 24 شهرا.

من خالل: kanobank.se/ikealogin؛ يمكنك اختيار مدة الدفع بعد 	 
التسوق- يتم ذلك قبل تاريخ استحقاق الفاتورة.

كحد ادنى يمكنك أن تسدد 100 كرونة سويدية فى الشهر.	 

تكلف الفاتورة الورقية األولى 25 كراون سويدي، ويمكنك بعد ذلك اختيار الفوترة 	 
اإللكترونية )9 كراون سويدي في الشهر( عن طريق خدمة البنك اإللكترونية.

IKEA.se/finansiering اقرأ المزيد أو تقدم بالطلب علي

قم بدفع ما تشتريه على عدة أقساط.
مع بطاقة التقسيط DELBETALA يمكنك تحقيق مشاريعك المتعلقة باألثاث والتصميم الداخلي في منزلك.

كل مرة تقوم فيها بسداد جزء من مشترياتك يتم تحديث الرصيد في البطاقة، وبالتالي يصبح بوسعك القيام بمشتريات جديدة لمنزلك.

DELBETALA ديلبيتاال هي بطاقة ائتمان ذات شروط سخية.
بالنسبة إليك إذا كنت من محبي التسوق من ايكيا.	 

قسم الدفعة الكبيرة إلى دفعات أصغر.	 

ستتمتع بإمكانية الدفع بحسب مقدرتك بعد كل عملية شراء.	 

قم بالتقديم لتحصل على مساحة شراء تصل إلى 60000 كرونة سويدية*.	 

قم بالتقديم من خالل طريقتين اثنتين مباشرة 
من خالل هاتفك المحمول!

 	ikanobank.se/ikf عبر
أرسل بالرسالة القصيرة IKEA apply على 	 

71120 سوف تتلقى رسالة نصية مع رابط 
للوصول إلى الطلب.

نظرا إلى أن Ikano Bank غير قادر على استقبال مستندات التقدم لطلب 
القرض بلغات أخرى غير اللغة السويدية، فال يمكننا لألسف نحن أيضا أن 
نقدم قروض للزبائن الذين ال يفهمون الشروط. لذلك تقع على عاتق الزبون 

 المسؤولية كاملة لالطالع على جميع المعلومات وفهمها خالل 
!عملية تقديم الطلب بكاملها.

 )Box 210 66, 200 21 Malmö ،Ikano Bank AB )publ، رقم سجل الشركة  516406-0922. 
المجلس له مركزه فى ألمهولت.

 *مع IKEA DELBETALA، يمكنك تقسيط المبلغ على 24/12/6 شهرا دون فوائد. سيتم اضافة رسوم بقيمة 295/195/145 كرونة سويدية الى الفاتورة األولي. يضاف ايضا رسوم بقيمة 
 25 كرونة سويدية في كل شهر. وهي رسوم قيامنا ببعث الفاتورة إليك. مثال: قرض بقيمة 10000 كرونة سويدية لمدة 12 شهرا ستكون الفائدة الفعالة عليه بنسبة 9,40%، والمبلغ الشهري 

858 كرونة سويدية والمبلغ الكامل للسداد هو 495 10 كرونة سويدية. شروط التقسيط المتعارف عليها ل IKEA DELBETAIA: معدل فائدة متغيرة 16,00% ورسوم إرسال الفاتورة 25 كرونة 
.Ikano Bank AB )publ( البنك المقرض هو .)سويدية/شهر، يعنى ذلك فائدة قدرها 20,45% للدين البالغ 10000 كرونة سويدية على 12 شهرا )200421



المزيد من الحقائق
ال يوجد لدى أي رسوم اضافية تدفع في المرة األولى التي تسدد فيها القرض، وتتم عملية 	 

السداد بسالسة عبر خدمة الدفع المباشر / األوتوماتيكي من حسابك البنكي )اوتوجيرو(.

تعتمد قيمة الدفعة الشهرية عند سدادك للقرض على قيمة القرض نفسه.	 

و يمكنك إجراء مدفوعات إضافية عند السداد وفي أي وقت دون أي رسوم إضافية.	 

تكلف الفاتورة الورقية األولى 25 كراون سويدي، ويمكنك بعد ذلك اختيار الفوترة 	 
اإللكترونية )9 كراون سويدي في الشهر( أو الخصم المباشر بال تكلفة.

IKEA.se/finansiering اقرأ المزيد أو تقدم بالطلب عبر

قم بدفع ما تشتريه على عدة أقساط.
 هل انت بحاجة إلى مساعدة في التمويل؟ مع LÅNA يمكنك أن تحقق مشروعك بأكمله من خالل 

 قرض واحد لكل ما يتعلق بالتصميم الداخلي و التركيب والحرفيين وغيرها من الخدمات.

LÅNA عبارة عن قرض يقدمه لك البنك إذا كانت لديك أحالم كبيرة بعض 
الشيء فيما يتعلق بالتصميم الداخلي.

مبلغ القرض يصل إلى 150000 كرونة سويدية*. 	 
القرض مفتوح لمدة 90 يوما - مما يعطيك متسع من الوقت الختيار السلع والخدمات.	 
يمكنك أن تسدد القرض بنفس المبلغ كل شهر.	 

 *قرض IKEA LÅNA يخضع لمعدل فائدة متغيرة تبدأ من 6.20%. إضافة إلى 25 كرونة سويدية شهريأ رسوم بعث الفاتورة إليك. هذا يعني أنه عند اقراض مبلغ بقيمة 50000ج كرونة علي 
38 شهرا، فإن معدل الفائدة الفعالة يصل إلى نسبة 7.56% وهذا يعني 38 قست بقيمة 1500 كرونة سويدية في كل مرة، ويصبح المبلغ اإلجمالي الواجب دفعه 56061 كرونة سويدية 

.Ikan Bank AB )publ( البنك المقرض .)2019/7/2(

وقت االستردادالمبلغ الشهرىمبلغ القرض*

حوالي 22-34 شهرا1.000 كرونة20.000 - 30.000 كرونة

حوالي 22-46 شهرا1.500 كرونة30.001 - 60.000 كرونة

حوالي 33-59 شهرا2.000 كرونة60.001 - 100.000 كرونة

حوالي 46-73 شهرا2.500 كرونة100.001 - 150.000 كرونة

نظرا إلى أن Ikano Bank غير قادر على استقبال مستندات التقدم لطلب القرض بلغات أخرى غير اللغة السويدية، فال يمكننا لألسف نحن أيضا أن 
نقدم قروض للزبائن الذين ال يفهمون الشروط. لنلك تقع على عاتق الزبون المسؤولية كاملة لالطالع على جميع المعلومات وفهمها خالل عملية تقديم 

الطلب بكاملها. !

قم بالتقديم من خالل طريقتين اثنتين مباشرة من 
خالل هاتفك المحمول!

 	ikanobank.se/ikf عبر
أرسل بالرسالة القصيرة IKEA apply إلى الرقم 	 

71120 وستصلك رسالة تحتوي على رابط للطلب. 

Digital card
اذا كنت ترغب في التسوق مباشرة، يمكنك استخدام بطاقتك الرقمية التى تصل 

إليها عن طريق تسجيل الدخول باستخدام ikanobank.se/mittkort إلي 
BankID. هنا يمكنك أيضا أن تري رصيدك الحالي!

استخدم البطاقة الرقمية مع بطاقة شخصية سارية المفعول فى المتجر )أو أي وثيقة 
إثبات شخصية أخرى كجواز السفر أو رخصة القيادة(.

 )Box 210 66, 200 21 Malmö ،Ikano Bank AB )publ، رقم سجل الشركة  516406-0922. 
المجلس له مركزه فى ألمهولت.


