شروط وأحكام خطة السداد الذكي
•

لا اتوج داادفع ةا اثابت ةا اتدفعا اك لااشهر ،ااغي را اأن هاايلز ما ادف عا االح دا ااألدن ىا ام نا االمبلغا االمستحقا اوفق ا الكش فااالحسابا.ا

•

ف يا احال ةا اعد ما اسدا دا االح دا ااألدن ىا اللمبلغا االمستحق ،ااسيت ما اتحمي لا ابطاق ةا االئتما نا ابفائدةا اعل ىا االرصي دا اغي را االمدفو عا ابالسعرا االمطب قا اوف قا ا ا
لشرو طا اوأحكا ما ابطاق ةا االئتمان.ا

•

سيطب قااامعد لاااالفائدةاااالمحد دااام ناااقب لاااالبنكاااعل ىاااالمبل غاااالقائ مااام ناااخط ةاااالسدا داااالذك ياااشهريا ،ااالمدةاااست ةاااأشهرااام ناااالموافق ةاااعل ىا ا
الطلب ،اااوسيت ماااتطبي قااامعد لاااالفائدةااااألساس ياااالسائ دااابع داااذلك .ااايستم راااف ياااتحصي لاااالفائدةاااعل ىاااجمي عاااالمبالغاااا ألاخر ىاااعل ىاااحسا با ا
بطاق ةا االئتما نا ابسع را االفائدةا االسائد.ا

•

تحس با ااأليا ما االـا ا  180ااعتبارا ام نا االيو ما االذ يا ايت ما افي ها اخص ما امبلغا االقر ضا ام نا االح دا االمتا حا البطاق ةا االئتما نا االمتاح ةا ابغ ضا االنظرا اع نا ا
تاري خااالفوتر ةا اوتاري خا االستحقاقا.ا

•

بع دا ا  180ايوما ،ا اس ي ُضا فا االرصي دا االمتبق يا ام نا امبلغا االقر ضا اإل ىا االرصيادا االقائ ما اف يا االبطاق ةا اوسيت ما افر ضا اسع را االفائد ةا االمعتا دا البطاق ةا ا
الئتمان .ا

•

أ يا امدفوعاتا امقاب لا ابطاق ةا االئتما نا اف يا افترةا االقر ضا اتستخد ما اأولا الدفعا اأ يا اأقساطا اشهري ةا امتساوي ةا امستحق ةا اف يا االشهر،ا اث ما اتت ما اتصفي ةا ا
جميعا االرسو ما اوالفوائد ،ا ايليه ا ا %1ا ام نا االمبلغا االقائ ما التحوي لا ااألرصدة ،ا اوا %1ا ام نا االمبلغا االمتبق يا الخط ةا االمدفوعاتا االذكية،ا اوا %1ا ام نا ا
المبلغا االمتبق يا اللتجزئ ةا ابهذااالترتيب .ا

•

سيخص صاااالمبلغاااالمتبق يااام ناااالمدفوعاتااالمقاص ةاااتحوي لااااألرصدةاااوخط ةاااالسدا داااالذك ياااوفقطااابع داااتسوي ةااا٪100ااام ناااالمبلغاااالقائ ما ا
للتجزئة.ا

•

سيت ما احج زا االمبل غااالمأخو ذا ام نا اخط ةااالسدا دا االذك يا اف يا ابطاق ةا اا لائتمان .ااسيت ما اتحري را االمبل غا االمحجو زااعن دااإجرا ءا اك لا ادفع ةا اشهرية.ا

•

ل نا اتت ما امعالج ةا اخط ةا االسدا دا االذك يا اإذا اكا نا ارصي دا االتجزئ ةا اأق لا ام نا امبل غا االحج زا اف يا اوقتا امعالج ةا االخطة.ا اوم نا اثم،ا ايج با االحفا ظا اعل ىا ا
رصي دا ابطاق ةا االئتما نااحت ىا ايت مااتحوي لا ااألموا لااإل ىا احسابكا االشخصي.ا

•

تستغرقاامعالج ةا االقر ضا ام نا ايومي نااإل ىا اثالث ةااأيا ما اعمل.ا

•

ستت ما امعالج ةااطل با اتحوي لاااألرصدةاارهناا ابالمقاص ةا الد ىااالبن كا االمستفيد .ا

•

يجو زا اللبنك ،ا اوفقااالتقدير هااالمنفر دا اوالمطلقا اودو نا اساب قا اإنذار ،ا اسح بااأ وا امراجع ةا اخط ةااالسدا دا االذك يااهذ ها ا("خط ةااالسدا دا االذكي" )ا

•

م نا االمه ما اتحدي دا االمدفوعاتا االشهري ةا ا"للح دا اا ألادن ىا اللمبلغا االمستحق "ا ابأق لا ام نا ا ٪100ا الالستفاد ةا ام نا امعد لا االفائدة/األرباحا االمنخفض.ا ا
وبخال فا اذلك ،ا اسيت ما امقاص ةا ا ٪100ا ام نااالمبلغا االمستحقااعن دا اتنفي ذااالتعليماتا االدائمة.ا

•

جميعا امعامالتا ابطاقاتا االئتما نا االت يا ات ما اإجراؤه ا اخال لا امدةا اخط ةا االسدا دا االذك يا اتستح قا افائدة/ربحا ا ام نا اتاري خا االمعامل ةا احت ىا اتاري خا ا
الدفع ،ا ابسع رااالفائدة/األربا حا االمحد دا اللبطاقة.ااسينعك سا اهذا اف يا اكش فا احسا با االشه رااالتالي .ا

•

يحتف ظا االبن كا ابحق ها اف يا اإلغاءا االعر ضا اوفر ضا افائد ةا اعل ىا االمبل غا االمحو لا ابسع را االفائدة/األربا حا االسائ دا ام نا اتاري خا اخط ةا االسدا دا االذكي،ا ا
ف يا احال ةا اعد ما اسدا دا االح دا ااألدن ىا الالمبلغااالمستحقااف يا اتاري خا ااستحقا قا االسداد.ا

•

يت ما ااحتسابااالفائدةا ابطريق ةا االرصي دااالمتناقص.ا

1

•

يت مااااحتسا بااارسو ماااالتموي لااا(الفائدة/األرباح)اااوفقا ااالطريق ةاااالرصي داااالمتناقص .ااالااايسم حاااللبن كااابتحمي لاااالفوائد/األربا حاااعل ىا ا
الفوائد/األربا حا االمتراكمة .ا

•

هذها االشرو طا اواألحكا ما امضاف ةا اإل ىا االش راوطا اواألحكا ما ااألخر ىا االمطبق ةا اعل ىا اجميعا احسابا تا ابطاقاتا االئتما نا اعل ىا االنح وا االوار دا اف يا ا
شرو طا اوأحكا ما ابطاق ةا االئتمان .ا

•

يح قا الكا االحصو لا اعل ىا افترةا االغا ءا االشرا ءا ابواقعا ا  5اأيا ما اعمل .ا اوفتر ةا االغاءا االشرا ءا اه يا االفترةا االت يا اتعق با االموافق ةا اعل ىا اخط ةا االسدا دا ا
الذك يا اوالت يا اتتي حا الكا اإعاد ةا االنظ را اف يا االمنت جا اوالنسحا با ام نا االعق دا ادو نا االتعر ضا األ يا اتكالي فا الا اداع يا اله ا اأوا اغيرا امناسبة.ا اويجوزا ا
لكا ااختيا را ااستشار ةا ااألشخا صا ااآلخري نا ابم ا اف يا اذلكا امحام يا اأوا اأ يا امستشا را ام نا اأج لا ااتخا ذا اقرا را اواعي.ا اوف يااايو ما االعم لا االسادس،ا ا
يتعي نا اعليكااتقري را ااختيا را ارف ضا االعق دا اأ وا االتفاو ضا اإلجرا ءا اتعدي لا افي ها اوإ لا اي ُصب حا االعق دا اسار يا االمفعو لااوفقاا الشروط هااوأحكامه.ا ا

•

إذاااقررتاااعد ما االمتابع ةااابشأ نا اخط ةا االسدا دا االذك يا اف يا اغضو نا افترةا االغا ءا االشراء ،ا افإ نا االبن كا اسي ُعي دا اأ يا ارسو ماااذاتاااصل ةااامخصوماا ا
منه اااأ ياااتكالي فااامعقول ةاااومباشرةا ت ماااتحمله ااابالفع لاااعل ىااابطاق ةاااالئتمان.اااف ياااحال ةاااممارس ةاااحق كااافيم ااايتعلقااابفتر ةاااالغا ءاااالشرا ءااا،ا ا
ستكو نا امسؤولااع نا اسدا دا اكام لا االرصي دا االمستحقا اعل ىا ابطاق ةا االئتما نا اللبنك.ا

•

تحذير:

•

إذا لم تسدد مدفوعات بطاقتك االئتمانية ،فسوف ستتراكم مبالغ متأخرة على حسابك .قد يؤثر ذلك على تصنيفك االئتماني ،مما قد يحد من
قدرتك على الحصول على التمويل في المستقبل.

•

إذا قمت بإجراء الحد األدنى للسداد/الدفع فقط كل فترة ،فستدفع المزيد من الفوائد/الرسوم وسيستغرق األمر وقتا ً أطول لسداد رصيدك
المستحق.

•

مثال :ا ا
ي
مبلغاخطةاالسداداالذك ا
رسوماالمعالجة:ا٪2ا** ا* ا
معدلاالفائدةاالسنويا( Aا)
معدلاالفائدةاالشهريا=اA/12
الفترةا(باألشهر)ا( Eا) ا
معدلاالفائدةامناالشهراالسابعافصاعداا
*اجميعاالمبالغابالدرهما
%ا
**ارسوماالمعالجةالخطةاالسداداالذكي:اتصلاإلى:ا 4.2ا
مالحظة:ايتمااحتساباإجمالياالفائدةاعلىاأساساطريقةاالرصيداالمتناقص ا
يختلفامبلغاالفائدةابناءاعلىاالرصيداالمستحق االشهرياالقائم.اإذاادفعاالعميلامبلغااأعلىامنا
القرض،افسيتمافرضافائدةاأق ال ا
اا
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الشهر
الرصيداالقائم
=99
 %0.99*10000ا
الشهرااألو ال
10000
97.91=%0.99*9890
الشهراالثاني
9890
96.82=%0.99*9780
ث
الشهراالثال ا
9780
95.73=%0.99*9670
الشهراالرابع
9670
94.64=%0.99*9560
س
الشهراالخام ا
9560
93.66=%0.99*9450
س
الشهراالساد ا
9450

ا
2

10,000
200
%
 11.88ا
%0.99
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معدل الفائدة/األرباح السنوي٪41.4 :
معدل الفائدة/األرباح الشهري٪3.45 :

الحدااألدنىاللمبلغاالمستحقا+االفائدة
=209
 99+110ا
208=97.91+110
206.82=96.82+110
205.73=95.73+110
204.64=94.64+110
9543.56=93.66+9450

