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-COVID، بسبب فیروس كورونا المستجدتؤثر سلبا على المداخیل المالیة الخاصة بكم بصفة مؤقتة التي وتقدیرا للظروفنزوال عند رغبتكم 
19

بنكاالستھالكي لدى  المالیة الراھنة للزبون المستفید من القرضالحالة تقدیم تصریحا شرفیا یصف لھذه األسباب نحن بحاجة ل 
 بي ان بي باریبا الجزائر 

:الیةیرجى إتباع الخطوات الت

الطباعة.طباعة التصریح أو نقلھ كتابیا في حالة عدم وجود  –1
امضاء التصریح ئمل  -2
:التالیةمسح أو صورة عبر الوسائل توقیع المعني باألمر عن طریق ال إرسال نسخة من التصریح متضمنة –3

email : dzinfo.creditconso@bnpparibas.com

اإلجراء و متابعتھ  بالمعني باألمر لضمان حسن سیر باالتصاللدى البنك مكلف  االستھالكيأحد وكالء مصلحة القرض 

» شرفي تصریح«

COVID-19وذلك بسبب :ا جراء إنتشار وباء  الشخصیة أن وضعي المالي تأثر سلبی مسؤولیتيملزما  أصرح بشرفي
.فقدان مؤقت للدخل الفردي او العائلي -1

وإرسالھا الحقاھا لدى المستخدم التعذر یرجى طلب إصدار وفي حالةبت البطالة التقنیة لرب العمل إن وجدت تث إرفاق شھادة
العائلي.محسوس للدخل الفردي أو  انخفاض-2
. إن وجد أو إرسالھ الحقا الدخل  یبین إنخفاض  رفاق كشف الراتب الشھريإ

.أسطرفي جمیع الحاالت یرجى وصف الحالة المالیة في بعض  -3

ثل في إقتناء   المتم االستھالكيالمدرجة في عقد القرض  االلتزاماتالنظر أو تغییر في  إعادةوبدون تبعا للمعطیات السابقة 
BNP PARIBAS EL Djazaïr ممتلكات من تمویل لدى بنك بي أن بي باریبا  

.ضنھایة مدة سداد القر إلىبما فیھ أقساط التأمین  2020وجوان ماي  شھريّ ألتمس تأجیل تسدید قسطيّ 

تزید من قیمة  القرض ومدة تسدید عقد د تمدّ بنك ال التسھیالت الخاصة المتاحة من طرف وإمضائي لھاتھقبولي  أن اعتراض وألتزم بدونعي أ
القسط.

قبول طلبي ھذا. بعدأو أي وسیلة إتصال  SMS  إعالميسیتم  قصیرةعن طریق رسالة ھاتفیة مّددة مالمبلغ و آجال تسدید األقساط ب
.وبدون تغییر ملزمة العقد تبقى المذكورة في والتسدید وكل المعطیات وطرق الدفع واالقساط المزادةإن األقساط الشھریة الالحقة 

.بھذا الطلب وااللتزامات المقرونةالترتیبات  وألتزم بكل وبھذا ألتمس

:و اللقب  االسم

: رقم الھاتف 

: رقم) 18بطاقة التعریف الوطنیة (  رقم  أو )أرقام 8رقم الملف ( 

ھ قرء و تم التصدیق علی
صالح على سبیل الموافقة

اإلمضاء


