حملة عامة
إنطلــق بالدراجــة النارية التي توافــق تطلعاتك مع برنامج
متويلــي لتأجري الدراجات الناريــة مع الوعد بالتملك

حلول متويلية
لشراكة حقيقية

OVERVIEW
Drive away in your motorcycle with ultimate ease
and comfort with Tamwily lease

اآلن ومن موقعنا اإللكرتوين اجلديد ،ميكنك أن تبحث
وتبدأ متويل سيارتك التي ترغبها ،بكل سهولة
التعرف
ويسر ،وبخطوات بسيطة جدًا ،كما ميكنك
ّ
على آخر العروض التي نقدمها لشركائنا.





سرعة التسليم

الشفافية





حلول متعددة

شريكنا أولويتنا

برنامج التمويل التأجريي للدراجات النارية
MOTORCYCLE LEASE PROGRAM

الشروط واملعايري

ELIGIBILITY CRITERIA
احلد األدنى للعمر
 25سنة

احلد األدنى للراتب
 10.000ريال سعودي

سنة واحدة على األقل.

سنوات اخلدمة

Minimum age
25 years

Minimum salary
of 10,000 SAR

Minimum 1 year
of service year

خطوات احلصول على التمويل

اخلصائص واالمتيازات

STEPS ON HOW TO START

FEATURES & BENEFITS
١.١التمويل وفقًا لضوابط الشريعة اإلسالمية

Choose your
favorite motorcycle

٢.٢ال يتطلب حتويل الراتب
٣.٣متويل للسعوديني واملقيمني يف اململكة

قم باختيار الدراجة
النارية املفضلة لك

٤.٤سرعة احلصول على املوافقة وإمتام اإلجراءات

املستندات املطلوبة

REQUIRED DOCUMENTS
 1.1عرضسعرالدراجةالنارية
 2.2صورة منالهويةسارية
املفعول
 3.3صورةمنرخصةقيادة
الدراجةالناريةساريةاملفعول
 4.4خطابتعريفمنجهةالعمل
 5.5كشف حساب ألخر ثالثة
شهور

1. Motorcycle Price
Quotation
2. Copy of Valid ID/Iqama
3. Copy of Valid
Motorcycle Driver’s
License

٥.٥مدة متويل تصل إىل  48شهرا
٦.٦يصل مبلغ التمويل حتى  200,000ريال سعودي
٧.٧تأمني شامل خالل فرتة العقد مع اإلصالح يف الوكالة
٨.٨إمكانية متويل إكسسوارات الدراجة النارية (خوذة ،سرتة،
والسراويل ،واألحذية والقفازات ،حافظة للتخزين للجهة
اخللفيةوعلى اجلوانب ،ونظام حتديد املواقع)
٩.٩مراكز خدمة العمالء متوفرة يف جميع أنحاء اململكة لتلبية
احتياجاتك
١٠١٠ضمــان ســنتني مــن تاريخ شــراء الدراجة النارية وعــداد مفتوح
األميــال يف جميــع أنحاء العامل حســب الشــروط واألحــكام التابعة
لوكيــل الدراجــة النارية BMW

Get pre-approved
from the Tamwily
sales representative
on BMW showrooms

احصل على موافقة
مبدئية من خالل مندوب
متويلي املتواجد يف
معارض BMW

4. Employment Letter
5. Bank Statement of last
3 months

1.
2.
3.
4.
5.

Shariah compliant financing
Salary transfer not required
Financing for both Saudi citizens and residents
A hassle–free application process
Flexible monthly rental payment up to a 48 month
period
6. Financing amount up to SAR 200,000
7. Full insurance coverage throughout the leasing
contract period with the repair at BMW Naghi
8. Possibility to finance motorcycle accessories
( Helmet, Jacket, pants, boots and gloves, Top
)case, side panniers and GPS
9. Availability of customer Service Centers across the
Kingdom
10.Two years unlimited KM worldwide according to
the conditions of the BMW agent

Get your final
approval

Receive your
motorcycle and
start paying the
installments

احصل على املوافقة
النهائية

استالم الدراجة النارية
والبدء بسداد األقساط

