
عميلنا العزيز، 
ــك  ــى لبطاقت ــل ســداد الحــد األدن ــم تأجي ــه ت ــم بان ــاء العل برج
االئتمانية لمدة ٦ أشــهر بداية من مارس ٢٠٢٠ باإلضافة الي 

االتي:

Dear Valued Customer, 
ALEXBANK postponed the due payments on your credit card 
for 6 months, starting March 2020. In addition to the 
following:

الجزئــي  بالخصــم  المســتديمة  التعليمــات  ذوي  للعمــالء  بالنســبة 
للمديونيــة: يتــم إرجــاء الخصــم المباشــر مــن الحســاب الشــخصي علــى 
ان يتــم إعــادة تفعيلــه تلقائيــا بعــد انتهــاء فتــرة التأجيــل. فــي حالــة 
الرغبــة فــي الســداد لتجنــب احتســاب الفائــدة يمكنــك اإليــداع مــن 
خــالل ماكينــات الصــراف االلــي الخاصــة بالبنــك او عــن طريــق االنترنــت 

والموبايل البنكي أو فروع مصرفنا.

الكلــي  بالخصــم  المســتديمة  التعليمــات  ذوي  للعمــالء  بالنســبة 
للمديونيــة: اســتمرار خصــم مديونيــة البطاقــة االئتمانيــة مــن الحســاب 

الشخصي .  

ــي  ــة تجــاوز الحــد االئتمان ــر فــي الســداد وعمول ــم الغــاء غرامــة التأخي ت
لرصيــد البطاقــة، علــى ان يســتمر احتســاب الفائــدة المطبقــة بصــوره 
طبيعيــة علــى المشــتريات والســحب النقــدي طــوال فتــرة التأجيــل. بعــد 
ــى للســداد وقــدره ٥٪ مــن  ــرة يجــب دفــع الحــد األدن ــاء هــذه الفت انته

اجمالي المديونية.

تــم إضافــة قيمــة القســط الشــهري لبرامــج التقســيط (المشــتريات 
والــكاش وتحويــل الرصيــد) الــي كشــف حســابك الشــهري حيــث تــم 
تأجيــل ســداده أيضــا مثــل مبلــغ الحــد األدنــى المســتحق عليكــم، علمــا 
بانــه لــن يتــم احتســاب اي عوائــد إضافيــة ناتجــة عــن التأجيــل علــى مبلــغ 

التقسيط خالل فترة التأجيل.

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال ب ١٩٠٣٣
تطبق الشروط واالحكام

For customers with instructions of partial deduction on outstanding 
balance: deferring direct debit of dues for 6 months starting March 
2020 and reactivating the instructions at the end of said period, if you 
wish to settle outstanding dues to avoid interest calculation, you can 
make the payment through our ATMs, Internet & Mobile Banking or 
ALEXBANK branches.

For customers with instructions of full deduction on outstanding 
balance: ALEXBANK will continue to direct debit the full outstanding 
amount.

Waiving late payment fees and over-limit fees while the interest rate 
will continue to be calculated as per normal practice on your 
purchases and cash withdrawals during said period. After the end of 
the mentioned period you will be requested to pay the minimum 
payment which is 5% of your total outstanding balance.

Adding the monthly payment of your installment programs 
(Purchases, Cash & Balance transfer) to your Monthly statement 
during the said period, noting that there will be no additional interest 
calculated due to postponement.

For More info, please contact us on 19033
Terms & Conditions Apply


