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أشهر٦تأجيل سداد بطاقات االئتمان لمدة لالشائعة األسئلة 

فوعات مدتأجيل المصري لهل يسمح لي إتش إس بي سي باالستفادة من مبادرة البنك المركزي -١
؟أشهر٦بطاقة االئتمان الخاصة بي لمدة 

اصة بك لمدة تم تأجيل مدفوعات بطاقة االئتمان الخالمصري، نعم ، وفًقا لتعليمات البنك المركزي •
.أشهر تطبق على الفور٦

ومع ترة، الفمطبقة خالل هذه الحد االئتمانيتجاوز مفي السداد أو رسور يتأخلن تكون هناك رسوم •
٦بعد فترة ذلك ستستمر بطاقة االئتمان الخاصة بك في احتساب العوائد وسُيطلب منك دفعها

نسبة السداد تشملالتي )بك الخاصة األصلية لسداد التلقائي لترتيبات تعليمات اوفقاً أشهر ، 
(.وحساب السدادالشهري، 

هل سيتم تحصيل أي رسوم إضافية إذا توقفت عن دفع دفعاتي الشهرية؟-٢
جنيهاً ٣۰)االئتمانيأو رسوم تجاوز الحد ( مصرياً جنيهاً ٧٥)في السداد ر يتأخالال، لن يتم تطبيق رسوم 

وائد عومع ذلك ستستمر بطاقة االئتمان الخاصة بك في احتساب الالفترة، خالل هذه ( مصرياً 
بك الخاصة األصليةلسداد التلقائي لترتيبات تعليمات اوفقاً أشهر ٦وسُيطلب منك دفعها بعد فترة 

(.وحساب السدادالشهري، التي تشمل نسبة السداد )

أشهر؟6ما هي التغييرات المتعلقة برسوم بطاقة االئتمان التي ستتم خالل -٣
:أشهر ، سيتم الغاء الرسوم التالية٦خالل فترة •

oرسوم تأخر في السداد
o االئتمانيرسوم تجاوز الحد
oرسوم السحب النقدي على االستخدام المحلي والدولي على حد سواء

فة الرسوم تستمر جميع رسوم بطاقة االئتمان العادية األخرى في الخصم وفًقا لجدول تعريسوف •
.المعلن على موقعنا

المدفوعات؟تأجيلما هو تاريخ سريان -٤
تاريخ شهر حسب أ٦جميع العمالء ولمدة على ٢۰٢۰مارس ٢٥يتم تطبيق تأجيل المدفوعات ابتداًء من 

.السداد التالي

أشهر؟٦لتأجيل لمدةماذا سيحدث لرصيد بطاقتي االئتمانية بعد فترة ا-٥
تحقة المتراكمة مسالعوائدبمجرد انقضاء الستة أشهر ، سيصبح إجمالي الرصيد المستحق و•

بطاقتكوسُيطلب منك تسويتها لتفادي خصم رسوم إضافية على حساب 
صول على تسوية مما يتيح لك الحبك، ةاألصليةالخاصلسداد التلقائي ستتم إعادة تعيين تعليمات ا•

.قبلكمن بالنسبة المحددةمن خالل الخصم المباشر من حساب السدادالشهرية، تلقائية للدفعة 

نشطة( تحويل الرصيد/خطة التقسيط النقدي/خطة التقسيط المرنة)خطة أقساط يماذا لو كان لد-٦
على البطاقة؟

المرتبطة إذا كان لديك خطة أقساط نشطة بالفعل، فسيستمر تطبيق تأجيل السداد على األقساط
.بالخطط لمدة الستة أشهر
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من حسابي ال أرغب في تأجيل دفعاتي الشهرية وأرغب في استمرار خصم الحد األدنى للدفع تلقائياً -٧
؟لسداد التلقائيلتعليمات اوفقاً 

أساس إذا كنت ترغب في االنسحاب من هذه المبادرة واالستمرار في تسوية أقساطك بانتظام على
.شهري، فسوف نتلقى هذا الطلب

ليمات السداد يمكنك تقديم طلبك بإعادة تنشيط تعفولكن إذا كنت بحاجة إلى بعض الوقت لتقرر، 
:التلقائي لبطاقتك االئتمانية عن طريق

،البنكيإرسال رسالة آمنة عبر اإلنترنت•
أو زيارة أقرب فرع لك لتقديم طلبك، •
،١٩۰۰٧ت على أو االتصال بمركز االتصاال•

أشهر ، كيف سأعرف إجمالي ٦إذا كنت أرغب في تسوية الرصيد المستحق على بطاقتي قبل -٨
المبلغ المستحق على بطاقتي االئتمانية؟

ف حساب إذا كنت ترغب في دفع المبلغ اإلجمالي المستحق على بطاقة االئتمان فيرجى مراجعة كش
.(متراكمالعائد ال+ المبالغ المستخدمة )المبلغ المستحق هفيبطاقتك االئتمانية بحيث يظهر 

تحق والعائد المسمبلغ كما ترغب لتخفيض كل من المبلغ أيسداد يضاً أأشهر يمكنك ثناء الستة أ
.مانفترة تأجيل مدفوعات بطاقة االئتياشهر وهمع استمرارية االستفادة من الستة المتراكم 

من هو المؤهل لالستفادة من المبادرة المذكورة أعاله؟-٩
من اعتباراً ن تنطبق هذه المبادرة فقط على العمالء الحالييالمصري، لتعليمات البنك المركزي وفقاً 
أي أن بطاقات االئتمان الصادرة حديثًا ال . ٢۰٢۰مارس ١٦البنك المركزي المصري فى ة رنشتاريخ 

.تنطبق عليها مبادرة تأجيل السداد
في ر يتأخومع ذلك ، سيستفيد جميع العمالء الحاليين والجدد على حد سواء من اإلعفاء من رسوم 

.أشهر٦لمدة النقديالسحب ورسوم السداد و رسوم تجاوز الحد االئتماني 

كم سأدفع كرسوم العوائد بحلول نهاية فترة التأجيل؟-١۰
تمد على يعوالذي اليومي،على أساس متوسط الرصيد عوائد يتم احتساب إجمالي رسوم الأشهر، ٦بعد 

.الفترةأو مدفوعاتك في نفسالفترة، خالل النقدية سحوباتك الجديدة، عدة عوامل مثل معامالتك 
حلول نهاية ب، عوائدمن الكبيراً مبلغاً أشهر فسوف يتراكم خالل الستة مدفوعات بأية لو لم تقم 

.األشهر الستة


