
لالستفسارات المتعلقة بطلب خطة التقسيط المرنة ، يرجى االتصال بخدمة عمالء جوميا مصر عن طريق الهاتف 19586 أو عن طريق البريد 
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يمكنك سداد قيمة مشترياتك  المؤهلة التي أجريتها باستخدام بطاقة إتش إس بي سي االئتمانية الخاصة بك من جوميا مصر بموجب  	t
أقساط شهرية على مدى فترة زمنية محددة و هي ٦ أو 12 شهرًا وبنسبة عائد شهري منخفض %1,80.

الحد األدنى لمعاملة الشراء الواحدة المؤهلة لالستفادة من خطة التقسيط المرنة بنسبة عائد شهري منخفض 1,80% هو 1,000 جنيه  	t
مصري.

عندما تختار دفع معاملة مؤهلة يتم إجراؤها باستخدام بطاقة إتش إس بي سي االئتمانية ، فسيتم منحك خيار خطة التقسيط المرنة بنسبة  	t
عائد شهري منخفض 1,80% قبل تسجيل المغادرة . حيث بناًء على اختيارك ، سيتم تحويل المعاملة إلى الخطة خالل 7 أيام عمل.

ال يوجد حد أقصى لعدد خطط التقسيط المرنة المطلوبة طالما أنها ضمن حد بطاقة إتش إس بي سي االئتمانية الخاصة بك. 	t

تطبق هذه الشروط واألحكام عليك عندما تتقدم بطلب تحويل مشترياتك من جوميا مصر إلى خطة التقسيط المرنة بعائد شهري منخفض  	t
1,80% وتقوم  بقبول شروط وأحكام خطة التقسيط المرنة ذات العائد الشهري المنخفض 1,80% من جوميا مصر المعروضة عند تسجيل 
المغادرة على موقع  أو تطبيق  جوميا مصر أو باستخدام خطة التقسيط المرنة )يعتبر استفادتك من خطة التقسيط المرنة بمثابة قبول 
لهذه الشروط واألحكام(.  ومن خالل قبولك لهذه الشروط واألحكام فإنك توافق أيضًا على جدول رسوم ومصاريف خدمات إتش إس بي 
)www.hsbc.com.eg(. وتنطبق هذه الشروط  بنا  سي )بصيغته المعدلة من وقت آلخر( والذي يتوفر على الموقع اإللكتروني الخاص 

واألحكام عليك، باإلضافة إلى الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة االئتمانية.

عندما تختار خطة التقسيط المرنة سيتم تحديد تفاصيل الخطة لك بما في ذلك دفعة قسطك الشهري، وعدد األقساط مستحقة الدفع  	t
وأي رسوم أو مصاريف مطبقة – إن وجدت - في أول كشف حساب لك بعد الموافقة على طلبك بنجاح. وسيشكل القسط الشهري 
جزءًا من الحد األدنى لمبلغ دفعتك الشهرية. وفي حال قمت بسداد المبلغ كل شهر كما هو موضح في كشف حسابك على أنه » الرصيد 
الختامي«، فإن هذا قد يغطي األقساط المستقبلية وربما يؤدي إلى إلغاء خطة التقسيط المرنة. ولذلك، يرجى دفع المبلغ الظاهر على “ 

balance less loan outstanding” في أسفل المعامالت الواردة في كشف حسابك.

يمكن لحامل أي بطاقة من إتش إس بي سي )أساسية أو إضافية( أن يطلب تحويل معاملة الشراء إلى خطة التقسيط المرنة طالما أن  	t
حامل البطاقة يقوم بقبول الشروط واألحكام المنشورة على موقع  أو تطبيق  جوميا مصر. يرجى مالحظة أن حامل البطاقة األساسية 
هو المسؤول عن جميع استخدامات بطاقة االئتمان التي يحملها حامل البطاقة اإلضافية وهو مسؤول عن دفع الرصيد الكامل على كلتا 

البطاقتين )سواء كانت البطاقات تشترك في نفس الحد االئتماني أو لها حدود منفصلة(.

ليس هناك أي رسوم تنفيذ لخطة التقسيط المرنة - ؛ ولالطالع على آخر التحديثات المتعلقة بالرسوم والمصاريف، يرجى العودة إلى جدول  	t
.)www.hsbc.com.eg( الرسوم والمصاريف المتوفر على الموقع اإللكتروني لبنك إتش إس بي سي مصر

أي مبلغ ضمن خطة التقسيط المرنة الخاصة بك سيكون جزءًا من الحد االئتماني الخاص بك ولن يكون مضافًا عليه. وسيتم إعادة الحد  	t
االئتماني الخاص بك تدريجيًا بعد سداد كل قسط.

الدفعات  استخدام  أعباء. وسيتم  أي  خالية من  أموال  قبلنا على شكل  استالمها من  تقومون بسدادها عند  أي دفعات  يسري مفعول  	t
المستلمة منكم لدفع )1( الحد األدنى من الدفعة الظاهرة في كشف حساباتكم )والتي تشمل مبلغ القسط الخاص بخطة التقسيط المرنة 

ثم )2( الرصيد المتبقي من كشف حساباتكم ثم )3( المعامالت التي ال تزال غير مشمولة في كشف حساباتكم.

وسنستخدم الدفعة المستلمة منكم لفئات الرصيد في الترتيب التالي من خطة أعلى عائد إلى خطة أقل عائد بعد سداد الحد األدنى من   
مبلغ السداد:

الرسوم واألتعاب 	t

رسوم التمويل و العائد 	t

الرصيد األصلي المستحق )المؤلف من فئات مختلفة من الرصيد مثل السلف النقدية، مشتريات التجزئة، ...الخ حسب ترتيب أعلى عائد  	t
إلى أقل عائد(.

يرجى العلم بأن أي دفعات إضافية لن يتم مقاصتها مقابل األقساط المستقبلية غير المدرجة في كشف الحساب.  

سيتم اقتطاع مبلغ خطة التقسيط المرنة )سواء تم إدراجها في كشف الحساب أم ال( كجزء  من هذه الخدمة من الحد االئتماني  المتاح  	t
الخاص بكم. وهذا يعني أن الحد  االئتماني المتاح الخاص بكم ينبغي أن يكون كافيًا في أي وقت أثناء فترة التقسيط أن يغطي مبلغ خطة 

التقسيط المستحق.  

بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

شروط وأحكام بطاقات إتش إس بي سي االئتمانية الخاصة بخطة التقسيط المرنة 
بسعر عائد منخفض من جوميا مصر 
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شروط وأحكام بطاقات إتش إس بي سي االئتمانية الخاصة بخطة التقسيط المرنة بسعر عائد منخفض من جوميا مصر
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الحقوق محفوظة. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا  © حقوق الطبع والنشر محفوظة لبنك إتش أس بي سي مصر ش.م.م )2023( جميع 
المنشور أو تخزينه في أي أجهزه أو نظم لخزن المعلومات أو نقله بأي شكل أو وسيلة كانت، سواًء إلكترونيًا، ميكانيكيًا، فوتوغرافيًا أو تسجيليًا 

أو خالف ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

t	 في حال عدم دفع الحد األدنى من المبلغ بحلول تاريخ االستحقاق خالل شهرين متتاليين في أي وقت خالل مدة خطة التقسيط المرنة، فإن 
مبلغ الرصيد المستحق على خطة التقسيط المرنة سيصبح مستحقًا بالكامل في كشف حساب البطاقة للشهر التالي. وعالوًة على ذلك، 
سيتم تحويل الرصيد المستحق على خطة التقسيط المرنة بالكامل في ذلك الوقت والتعامل معه وتسعيره كمشتريات تجزئة وال يمكن 

تحويله مرة أخرى إلى رصيد خطة التقسيط المرنة.

وسيتم احتساب العوائد أيضًا استنادًا إلى متوسط الرصيد اليومي. وقد يتم أيضًا تحصيل رسوم دفعة متأخرة كما هو موضح في جدول   
الرسوم والمصاريف لدينا والمتوفر على الموقع اإللكتروني الخاص بنا. يرجى االطالع على الشروط واألحكام الخاصة ببطاقات إتش إس بي 
سي مصر االئتمانية لمعرفة المزيد عن كيفية احتساب الحد األدنى للمبلغ المستحق و المتوفرة على الموقع اإللكتروني لبنك إتش إس بي 

.)www.hsbc.com.eg( سي مصر

t	 المعامالت المعادة ال تلغي خطة التقسيط المرنة. ويمكنك إنهاء خطة التقسيط المرنة في وقت مبكر عن طريق االتصال بالرقم )األرقام( 
الظاهرة خلف بطاقتك االئتمانية وتسديد كامل الدفعة مقابل رصيدك المستحق على خطة التقسيط المرنة.

ويجب عليك االتصال بالبنك خالل 3 أيام عمل من إجراء السداد التام. وإذا لم تتصل بالبنك خالل هذا المدة، فستبقى دفعتك كرصيد دائن   
على حساب بطاقتك االئتمانية وستستمر في سداد قيمة القسط في كل شهر حتى نهاية مدة خطة التقسيط المرنة. كما يجب عليك 
االتصال بالبنك وسداد كامل مبلغ الرصيد المستحق على خطة التقسيط المرنة، قبل 7 أيام على األقل من دورة كشف الحساب التالية  

)قبل تاريخ صدور كشف الحساب الشهري( وذلك لضمان عدم احتساب الدفعة في دورة كشف الحساب الحالية.

ومن غير الممكن إجراء أي دفعة جزئية مسبقة لخطة التقسيط المرنة. وعليه، فإنه يتعين عليك سداد كامل المبلغ المستحق على خطة   
التقسيط المرنة إذا كنت ترغب في تسوية خطة التقسيط المرنة.

t	 إذا كنت ترغب في إلغاء خطة التقسيط المرنة بدون سداد كامل الرصيد المستحق  عليها فيجب إشعار البنك قبل 7 أيام  )قبل تاريخ صدور 
كشف الحساب الشهري( على األقل من دورة كشف الحساب التالية وذلك لضمان عدم احتساب الدفعة في دورة كشف الحساب الحالية. 
فإن البنك  سيقوم بإلغاء خطة التقسيط المرنة وسنعتبر قيمة مشترياتك كجزء من الحد االئتماني االعتيادي الخاص بك و سنقوم باحتساب 

قيمة العوائد والرسوم وتطبيق مبالغ الحد األدنى للدفعات المطلوبة اعتبارَا من تاريخ اإللغاء وكأن خطة التقسيط المرنة لم تكن.

البنك ال  يقبل تحمل أي مسؤولية تجاه أي سلع أو خدمات قمت بشرائها ضمن إطار خطة التقسيط المرنة، وفي حال وجود أي نزاع بشأنها  	t
فيجب أن يتم تسويته من قبلك مع المحل التجاري مباشرًة. وأي مطالبة تقدمها ضد المحل التجاري، أو إعادة أو التوقف عن توفير السلع 
أو الخدمات لن يعفيك من التزامك تجاه سداد األقساط الشهرية المستحقة للبنك. وال يملك المحل التجاري أي سلطة بإلزام البنك أو أي 
من أعضاء مجموعة إتش إس بي سي ولن يكون البنك  مسؤوالً عن أي تصريح يدلون به إليك قبل أو بعد تقديم طلبك للحصول على خطة 

التقسيط المرنة.

إذا تم إلغاء بطاقتك أو إنهاؤها سيكون إجمالي قيمة كافة األقساط المستحقة واجبة الدفع بشكل فوري. 	t

قد يقوم البنك بتغيير هذه الشروط واألحكام، ولكن إذا قام البنك بذلك فسيقوم بإشعاركم بذلك خالل مدة 30 يومًا، كما سيقوم بتوفير  	t
.)www.hsbc.com.eg( آخر نسخة من الشروط واألحكام على الموقع اإللكتروني الخاص بنا

أي نزاع ينشأ فيما بين البنك في ظل هذه الشروط واألحكام سيكون خاضعًا من كل النواحي والجوانب للقوانين المصرية. وأي مطالبات  	t
ونزاعات تتعلق بشروط هذا العرض ستكون خاضعًة لالختصاص القضاء الحصري لمحاكم  جمهورية مصر العربية.
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