
شروط وأحكام بنك اإلسكندرية لنظام تقسيط الكاش على البطاقات االئتمانية

إن برنامج تقسيط الكاش يمكنك من سحب مبلغ كاش من النقود غير المستخدمة للحد االئتماني لبطاقتك وتحويله إلى 	 
أقساط شهرية متساوية يمكن تسديدها في مدة تتراوح بين 6 إلى 36 شهرًا.

يتم خصم المبلغ المطلوب للتقسيط من بطاقة االئتمان وتحويله الي حساب العميل الجاري ويتم سحب المبلغ بسهولة 	 
من خالل أي فرع من فروع البنك او من خالل بطاقة الخصم المباشر.

ال توجد رسوم سحب نقدي من أجهزة الصراف اآللي.	 
ال يتم احتساب فائدة على النقد من اليوم األول.	 
يتم المحاسبة بمعدل فائدة تنافسى 1.73% شهريا.	 
يتم احتساب مصاريف ادارية 1% )بحد ادنى 20 جم وحد اقصى 200 جم( علي مبلغ المعاملة.	 
الحد األدنى للتسهيل هو 2,000 جم والحد األقصى هو 90 % من الحد االئتماني للبطاقة.	 
لطلب التقسيط يجب علي العميل االتصال بالبنك على 19044.	 
ال توجد مستندات مطلوبة لبرنامج التقسيط.	 
لن يتم احتساب نقاط المكافأت على المبلغ الذي تم تحويله.	 
يمكن للعميل اختيارمدة التقسيط من 6 - 36 شهرًا بعائد تنافسي.	 
جميع األقساط الشهرية متساوية لكل معاملة.	 
ال يوجد حد أقصى لعدد الطلبات طالما كانت ضمن 90 % من حد بطاقة االئتمان وضمن الحد المتاح.	 
سيتم المطالبة بأول قسط في تاريخ اول كشف حساب ( 30 من الشهر) بعد تاريخ طلب التقسيط وسوف يكون مستحق	 
الدفع بعد 25 يوًما من تاريخ كشف الحساب.	 
يتم احتساب القسط الشهري كجزء من الحد األدنى المستحق للدفع.	 
إللغاء برنامج التقسيط، يجب على العميل االتصال ببنك االسكندرية 19044 قبل دفع المبلغ األصلي المتبقي.	 
يتم تطبيق رسوم غرامة بنسبة 3 % في حالة طلب تسوية مبكرة لخطة التقسيط. ويتم احتساب الرسوم على المبلغ 	 

األساسي المتبقي من أصل المعاملة.
إلغاءها 	  يتم  قد  المفعلة  الخدمات  بينما  موقوفة،  أو  غير صالحة  البطاقة  كانت  ما  إذا  متوفرة  تكون  لن  الخدمة  هذه 

أوتوماتيكيًا لنفس األسباب.
في حالة التسوية المبكرة للخطة، سيكون المبلغ المتبقي جزًءا من الحد األدنى للمبلغ المستحق في البيان التالي.	 
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.


