
شروط وأحكام لنظام تقسيط المعامالت الشرائية عبر Jumia على البطاقات االئتمانية:

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

ال توجد مستندات مطلوبة لبرنامج التقسيط	 
يمكن للعميل اختيار مدة التقسيط علي 12-6 شهر 	 
جميع األقساط الشهرية متساوية لكل معاملة	 
الحد األدنى لمعاملة التقسيط 500 جم	 
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 يوما من تاريخ كشف الحساب
يتم احتساب القسط الشهري كجزء من الحد األدنى المستحق للدفع	 
إللغاء برنامج التقسيط، يجب على العميل االتصال ببنك االسكندرية 19033 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
في حالة التسوية المبكرة للخطة، سيكون المبلغ األصلي بالكامل جزءا من الحد األدنى للمبلغ المستحق في البيان التالي	 
هذه الخدمة غير متاحة على البطاقات االئتمانية في حالة تخطي الحد االئتماني و/أو تأخر السداد و /أو إيقاف البطاقة	 
يحتفظ البنك بحق سحب / تعليق / تعديل / إلغاء هذه الخطة، وذلك بعد إخطار العميل بأي طريقة يراها البنك مناسبة	 

للمزيد من المعلومات يرجي االتصال ببنك االسكندرية على 19033
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Terms and conditions apply

A WORLD OF REAL POSSIBILITIES

Credit Cards Jumia Installment Program Terms & Conditions:

• Installment Payment Program on credit cards is a payment option that enable customer to repay his/her 
purchase transaction on installments

• There are no documents required for transaction installment program
• Customer can choose the installment tenor of 6-12 Months
• All monthly installments are equal for each transaction
• Minimum transaction amount to be installed EGP 500
• There are no maximum number of requests if they are within 90% of credit card’s limit and within the 

available limit
• The first installment will be posted on the next statement date (30th of the month) after the installment 

booking date & will be due for payment after 25 days of the statement date.
• The monthly installment is posted as part of the minimum amount due
• For Installment program cancelation, customer must contact ALEXBANK on 19033 priors paying the 

remaining principal amount
• 3% penalty fees are applied in case of request for an early settlement of the installment plan, the fees 

will be calculated on remaining principal amount
• In case of early settlement of the plan, the full principal amount will be part of the next statement’s 

minimum amount due
• This service will not be available if the credit card is over limit and/or delinquent, and/or suspended
• The bank reserves its right to withdraw/suspend/ amend/ cancel the plan, after notifying the client by 

any manner deemed appropriate with the bank

For more information, please contact ALEXBANK on 19033


