
برنامج الدفع بالتقسيط على بطاقات االئتمان هي وسيلة دفع تمكن العميل من سداد العملية الشرائية على أقساط 	 
متساوية.

لطلب التقسيط يجب االتصال بالبنك على 19033 بعد إتمام عملية الشراء.	 
ال توجد مستندات مطلوبة لبرنامج التقسيط.	 
يمكن اختيار مدة التقسيط من 6 أو 12 شهرًا بدون فوائد.	 
يتم احتساب مصاريف إدارية مرة واحدة على مبلغ المعاملة كما هو موضح أدناه علما بأن المصاريف اإلدارية المعلنة تم 	 

احتسابها وفقا لسعر الفائدة المطبقة من البنك على البطاقات االئتمانية. 
 	
 	
 	
 	
الحد األدنى لمعاملة التقسيط 1000 جم.	 
ال يوجد حد أقصى لعدد الطلبات طالما كانت ضمن 90 ٪ من حد بطاقة االئتمان وضمن الحد المتاح.	 
جميع األقساط الشهرية متساوية لكل معاملة.	 
العرض ساري على جميع بطاقات ائتمان )جولد وتيتانيوم وبالتينيوم وورلد(.	 
سيتم المطالبة بأول قسط في تاريخ اول كشف حساب )30 من الشهر( بعد تاريخ طلب التقسيط وسوف يكون مستحق 	 

الدفع بعد 25 يومًا من تاريخ كشف الحساب.
يتم احتساب القسط الشهري كجزء من الحد األدنى المستحق للدفع.	 
إللغاء برنامج التقسيط، يجب على العميل االتصال ببنك اإلسكندرية على 19033 قبل دفع المبلغ األصلي المتبقي.	 
ال يوجد غرامة في حالة طلب تسوية مبكرة لخطة التقسيط. 	 
في حالة التسوية المبكرة للخطة، سيكون المبلغ المتبقي جزًءا من الحد األدنى للمبلغ المستحق في البيان التالي.	 
سيتم إلغاء التقسيط على المعامالت المرتدة أو الملغاة بعد تنفيذ طلب تقسيط وسيكون مبلغ المعاملة جزًءا من الحد 	 

األدنى للمبلغ المستحق في البيان التالي.
هذه الخدمة لن تكون متوفرة إذا ما كانت البطاقة غير صالحة أو موقوفة أو فى حالة وجود متأخرات لشهرين متتاليين، 	 

بينما الخدمات المفعلة قد يتم إلغاءها تلقائيا لنفس األسباب
يحتفظ البنك بحقه في تعديل وتغيير هذه الشروط واألحكام من وقت آلخر ويقوم البنك باإلخطار بأي تعديل بالطريقة 	 

التي يراها مناسبة كما تعتبر التعديالت المدخلة على هذه الشروط جزءًا ال يتجزأ منها دون الحاجة إلى موافقة كتابية من 
حامل البطاقة.

البنك غير مسؤول عن أي خالفات أو منازعات تنشأ بين حامل البطاقة والتاجر حول السلع والخدمات التي تم الحصول 	 
عليها بموجب البطاقة، وال يعتبر البنك طرفا في تلك العالقات.

شروط وأحـــــكام بنك اإلسكندريــــــة لنظـــــام تقسيط المعامـــــالت الشرائـــــية بدون
 فوائـــــد على البطاقــــــات االئتمـــــانية :

12 شهر 6 أشهر مدة التقسيط

٪11 ٪6 المصاريف اإلدارية


