رشوط وأحاكم خطة ادلفع امليرسة للبطاقات املغطاة (التقس يط)
 خطة السداد امليرسة يه خدمة تتيح حلامل البطاقة حتويل معامالت مشرتايته اىل أقساط عىل فرتات حمددة مس بقًا وفقًالتفضيالته.
 املعايري:

البند

املعايري
أنواع البطاقات:

معايري البطاقة:
احلاةل:

نوع املعامةل:

 مجيع بطاقات  ADIBاملغطاة اكش ابك و  ADIBاتصاالت ،سو ًاءالبطاقات الساس ية أو االضافية.
س تكون اخلدمة متاحة عىل لك البطاقات املغطاة يف حال كوهنا نشطة ،بيامن
س تكون اخلدمة غري متاحة للبطاقات املغطاة يف احلاالت التية :التأخر عن
السداد  /الاس تخدام الزائد عن احلد اللكى للبطاقة  /غلق أو ايقاف
البطاقة لي سبب.
 اخلدمة س تكون متاحة عىل املعامالت اليت مت املطالبة هبا ،سواءاكنت مشرتايت أو حسب نقدي أو معامالت أونالين.

حاةل املعامةل:

 -املسددة فقط ،ال ميكن تقس يط املعامالت املعلقة.

مدة املعامةل:

 س تكون املعامةل قابةل للتقس يط من يوم سداده (املطالبة هبا) وحىتيوم اس تحقاقها يف الشهر التايل.

معايري املعامةل:
احلدود:

معامةل جزئية  /اكمةل:

 احلد الدىن ملبلغ املعامةل =  500جنيه مرصي. أقىص مبلغ للمعامةل = حد الغطاء املتاح ابلاكمل للبطاقة. احلد القىص لعدد املعامالت = غري حمدود.ميكن تقس يط املبلغ الاكمل للمعامةل فقط ،وغري متاح التقس يط اجلزيئ
مهنا أو تقس يط املديونية الاكمةل للبطاقة.
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 كيفية التقدمي: هذه اخلدمة متاحة مجليع حاميل بطاقات  ADIBاملغطاة من خالل االتصال مبركز اتصال  ADIBعرب ماكملة مسجةل أوطلب تقس يط املعامةل من التجار املشاركني حني امتاهما عىل حسب املدة ومعدل الرحب املعلن عنه دلى التاجر.
-

تفاصيل برانمج التقس يط:
شهرا بناءا عىل تفضيل حامل البطاقة.
ترتاوح املدة من  3اىل ً 36
سيمت تقس يط املعامةل عىل أقساط شهرية متساوية.
يس تحق القسط الول يف الشهر التايل من الشهر اذلى مت تنفيذ طلب التقس يط فيه.
املبلغ املس تحق املوحض يف كشف احلساب الشهري يساوي اجاميل قمية القساط ابالضافة اىل احلد الدىن لسداد الرصيد
الغري مقسط.
مجيع فرتات التقس يط قابةل للتطبيق عىل مجيع البطاقات املغطاة.
جيب أن يلزتم حامل البطاقة خبطة التقس يط اخملتارة لن تغيري برانمج القساط غري قابل للتطبيق.
خيار التسوية املبكرة :ميكن للعميل االتصال مبركز خدمة العمالء  19951لطلب سداد معجل للعملية املشار الهيا.
سيمت خصم نس بة الاكش ابك عىل املعامةل املقسطة بعد تطبيق طلب التقس يط.
جزءا من رصيد البطاقة املتاح ،ومع ذكل ،فان لك قسط مدفوع سزييد من الرصيد املتاح
لن تكون املعامةل املقسطة ً
(مفتوح للرشاء  )OTB -لك شهر.
ال يمت الغاء معلية التقس يط للمعامالت املرجتعة بشلك تلقايئ وجيب عىل العميل االتصال مبركز خدمة العمالء  19951لتأكيد
االلغاء.
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