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أشهر٦لتأجيل أقساط التمويل الشخصي لمدة الشائعة األسئلة 

أشهر، هل سيتم 6ماذا سيحدث ألقساط تمويلي الشخصي بعد إنقضاء مدة التأجيل لمدة -١
زيادة مبلغ القسط أم فترة السداد؟ 

٦بعدد الشخصي أشهر، سيتم زيادة مدة سداد تمويلك ٦تاجيل سداد األقساط لمدة ىعلبناء 
.نهاية فترة التمويلفي أقساط تحتسب 

متى يحين إعادة سداد األقساط؟ -٢
على الموقع ي، برجاء مراجعة حسابك البنك٢۰٢۰أكتوبر يستبدأ إعادة سداد األقساط ف

.لكتروني للتاريخ بالتحديداإل

٦مدة هل سيتم إيقاف العوائد المستحقة على التمويل كما تم إيقاف سداد األقساط ل-٣
أشهر؟

ل، و أشهر على باقي المبلغ المتبقي للتموي٦تمويلك الشخصي سيستمر باحتساب العائد عن ال 
ة حول كيفية سنقدم لك خيارات مختلف. الحقا  يتم تحصيل العوائد المستحقة لهذه الفترة س

.تسوية العوائد المستحقة الحقا  

أشهر؟ ٦على التمويل بعد ال العائدهل سيحدث أي تغيير في -٤
مويل ذو في حالة كان تمويلك ذو عائد ثابت، أما في حالة التالعوائدلن يطرأ أي تغيير على 

ما هو منصوص العائد المتغير سيتم تطبيق التغيير حسب المعلن من البنك المركزي المصري، ك
.عليه في الشروط واألحكام الخاصة بالتمويل ذو العائد المتغير

٦لمدة ال هل يمكنني زيادة مبلغ التمويل في خالل فترة تأجيل سداد األقساط المستحقة-٥
أشهر؟

.و قرارات البنكطلب يخضع لسياساتنا الداخلية البرجاء العلم أن قبول هذا 

مويل هل يمكنني األستفادة من مبادرة تأجيل سداد األقساط إذا تقدمت للحصول على ت-٦
تاريخ  ؟ ٢۰٢۰مارس ١٦بعد 

يم طلب لألسف بناء  على تعليمات البنك المركزي المصري كل العمالء الذين قاموا بتقد
نهم االستفادة للحصول على تمويل شخصي جديد وتم منح مبلغ التمويل بعد تاريخ القرار لن يمك

.أشهر٦من مبادرة تأجيل األقساط لمدة 

أشهر؟٦خالل فترة السماح ال ةهل يمكنني سداد العوائد المستحقة فقط بصفة شهري-٧
.ل المبلغبدون دفع أصلألسف ال يسمح إعداد نظامنا بدفع العوائد الشهرية المستحقة فقط
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م احتساب ؟ وهل سيتجيلأالتفترة خالل لمبلغ التمويل الكلي /يالجزئهل يمكنني السداد -٨
مصاريف السداد المعجل؟ 

ى حالة ، مع العلم أنه فوقتيأينعم يمكنك  السداد الكلي أو الجزئي لتمويلك الشخصي ف
اريخ السداد المستحقة خالل فترة تأجيل األقساط حتى تالعوائدالسداد الكلي سيتم احتساب 

لمعجل المعجل مع باقي مبلغ التمويل المستحق سداده، كما سيتم دفع مصاريف السداد ا
.بصفة طبيعية

اد األقساط سدفي وإعادة اإلنتظام إليقافه التقدم بطلب خالل فترة التأجيل يمكنني هل -٩
طبيعية؟ بصفة 

ة من نعم يمكنك التقدم بطلب مكتوب في أقرب فرع، أو من خالل إرسال رسالة إلكتروني
نه سيتم خالل خدمة اإلنترنت البنكي، أو باإلتصال بمركز خدمة العمالء، مع األخذ في االعتبار أ

التي عن فترة تأجيل السداد وخصمها في موعد أول قسط مستحق والعوائداحتساب مبلغ 
.ستكون أكبر من مبلغ القسط المعتاد الذي يتم سداده شهريا  

يأأشهر أو خصم ٦أقساط قبل إنقضاء فترة التأجيل ال يهل يمكن للبنك خصم أ-١۰
بالتمويل؟ مصاريف أخرى خاصة 

الدمغة مع لن يقوم البنك بخصم أي أقساط خالل فترة التأجيل ولكن سيتم خصم ضريبة،ال
.في المبادرةمصاريف حساب التمويل بصفة ربع سنوية بصورة طبيعية حيث أنها غير مشمولة

إلنضمام هل يمكنني ا، يبحالة وجود قسط مستحق أو أكثر على مبلغ التمويل الخاص يف-١١
أشهر؟ ٦واإلستفادة من مبادرة تأجيل األقساط لمدة 

يتم إبالغكم لية تنفيذها و سآأننا نعمل على بنعم، يمكنك اإلستفادة من هذه المبادرة، علما  
. من قبل اإلدارات المختصة

حسابي؟ن متلقائيا  الشهري وأرغب في استمرار خصمها تمويلي ال أرغب في تأجيل أقساط -١٢
على إذا كنت ترغب في االنسحاب من هذه المبادرة واالستمرار في سداد أقساطك بانتظام

:أساس شهري، فيمكنك تقديم طلبك عن طريق
إرسال رسالة آمنة عبر اإلنترنت البنكي،•
أو زيارة أقرب فرع لك لتقديم طلبك،•
،١٩۰۰٧أو االتصال بمركز االتصاالت على •
من هاتفك المحمول STOPبالرد على الرسالة القصيرة المرسلة إليك من البنك بكلمة أو•

،لديناالمسجل 
.التفاعلية المرسلة إليكماإللكتروني أو بالرد على رسالة البريد •


