برنامج "ال تأجل"
التعريفات:
 .1مالم يقتضي السياق معنى آخر يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمامھا:
•العملیات الشرائیة المؤھلة (المطابقة للشروط) :تعني أي عمليات شرائية تتم بواسطة بطاقة الجزيرة االئتمانية
يقوم بھا حامل البطاقة أو حامل البطاقة االضافية ألي سلع أو خدمات من أي منفذ من منافذ البيع التجارية في
المملكة بقيمة الحد األدنى للعملية الذي يحدده بنك الجزيرة من وقت آلخر ألغراض ھذا البرنامج.
•مبلغ األقساط الرئیسي لبرنامج "ال تأجل" :يعني مبلغ عملية الشراء المؤھل (المسموح بھا) بعملة الفاتورة
الصادرة لھذه العملية والتي يوافق حامل البطاقة على تحويلھا إلى برنامج “ال تأجل".
•أرباح برنامج"ال تأجل"/رسوم الخدمة :تعني نسبة األرباح القابلة للتطبيق التي يعلن عنھا البنك من وقت آلخر و
يتم إشعار حامل البطاقة بھا.
•مدة برنامج "ال تأجل" :تعني فترة األقساط التي يعبّر عنھا بعدد الشھور الميالدية ،علما بأن الفترات القياسية
القابلة للتطبيق ھي  3و  6و  9و  12شھرا.
•أقساط البرنامج المستحقة :تعني مبلغ األقساط الرئيسي مضافا إليه رسوم األرباح التي لم تسدد.
•دفعات األقساط الشھریة :تعني مبلغ األقساط الرئيسي مضافا إليه رسوم األرباح التي لم تسدد مقسمة على مدة
األقساط.
•تاریخ كشف الحساب :يعني تاريخ إصدار الكشف الذي يظھر على كشف حساب البطاقة.
•اتفاقیة حامل البطاقة :تعني األحكام والشروط المتوفرة على الموقع اإللكتروني  www.baj.com.saوالتي
يخضع لھا حساب بطاقة بنك الجزيرة االئتمانية الخاصة المستخدمة في برنامج "ال تأجل".
 .2لالستفادة من عرض برنامج " ال تأجل" :على حامل البطاقة أن ُيبلّغ موافقته على تحويل عملية أو أكثر من العمليات
الشرائية المؤھلة (المطابقة للشروط) و التي تتم من خالل فترة إصدار الكشوف الحالية المتعلقة ببرنامج "ال تأجل" و
ذلك قبل  3أيام على األقل من تاريخ استحقاق الدفع وذلك باالتصال على ھاتف الجزيرة المصرفي على الرقم
.800 244 0404
 .3إذا رغب حامل البطاقة بتحويل العملية الشرائية إلى برنامج" ال تأجل " ،فإن البنك سوف يقوم بتحويل العملية
الشرائية الخاصة بالبطاقة ذات العالقة إلى برنامج "ال تأجل" للفترة (انظر فترات سداد برنامج "ال تأجل" أدناه) التي
يتفق عليھا البنك و حامل البطاقة ،ھذا وال يمكن تغيير فترة برنامج "ال تأجل"بعد ھذا االتفاق .و سيبين كشف
الحساب دفعات " ال تأجل " الشھرية المستحقة والرصيد المتبقي منھا.
 .4تنقسم عمليات التقسيط ببرنامج (ال تأجل ) إلى نوعين رئيسيين:
النوع االول :التقسيط مع أحد التجار أو المحالت المشاركيين مع بنك الجزيرة في البرنامج
تم االتفاق مع عدد من كبار التجار في المملكة لتوفير خدمة التقسيط بسعر الكاش لحاملي البطاقات االئتمانية من بنك
الجزيرة حيث سيتم إضافة تجار بشكل دائم لھذه الخدمة وإدراجھا على الرابط  www.baj.com.sa/eppوسيكون
لكل تاجر خطة زمنية معينة للحصول على برنامج التقسيط بدون ھامش ربح .
النوع الثاني :التقسيط مع أي تاجر أو محل تجاري غير مشارك في البرنامج والتي ستخضع للشروط واألحكام
المذكورة في األسفل.

 .5يوضح الجدول التالي الحد األقصى واألدنى من مجموع قيمة العمليات الشرائية و ھامش الربح للعمليات التي تتم مع
أي تاجر أو محل غير مشارك في البرنامج:
فترة السداد (باألشھر)
الحد األدنى لقيمة التعامل (ر.س)
الحد األعلى لقيمة التعامل (ر.س)
ھامش الربح الشھري
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9
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1500
حتى حد االئتمان األعلى المتوفر
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%1.5
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 .6سﯿﺘﻢ خفﺾ الرصيد الﻤﺘﻮفﺮ على حﺴاب الﺒﻄاقة بقيمة مبلغ العملية المراد تقسيطھا و الﻤﺘعلقة بﺤﺴاب الﺒﻄاقة
الﻤعﻨﯿة.
 .7سﺘﺘﻢ إضافة القﺴﻂ الﺸھﺮي الﻤﺤﺪد لﺒﺮنامج"ال تأجﻞ" إلى الﻤﺒالغ غﯿﺮ الﻤﺴﺪدة و الﻤﺒلغ األدنى الﻤﺴﺘﺤق ،على كﻞ
كﺸﻒ حﺴاب شھﺮي والﺘي يﺠﺐ على حامﻞ الﺒﻄاقة تﺴﺪيﺪ مﺠﻤلھا في يﻮم تاريخ االسﺘﺤقاق أو قﺒله (و إلى أن يﺘﻢ
تﺴﺪيﺪ مﺒالغ "ال تأجﻞ " مﻦ اتفاقﯿة حامﻞ الﺒﻄاقة الﻤﺘﺒقﯿة بالﻜامل) و ذلﻚ بﻤا يﺘﻮافق مع الﺒﻨﺪ  7من اتفاقية حامل
البطاقة.
 .8يﺘﺮتﺐ على الﺘﺰام العﻤﯿﻞ بﺴﺪاد األقﺴاط الﺸھﺮية الﻤﺤﺪدة لﺒﺮنامج "ال تأجﻞ" تﺨفﯿﺾ تﺤفﯿﺰي مﻦ بﻨﻚ الﺠﺰيﺮة
لھامﺶ ربح التورق الشھري المعتمد من  %2.2إلى  %1.5أو  %1أو  %0وذلك على حسب مدة البرنامج الذي
يختارھا العميل.
 .9في حال تأخﺮ العﻤﯿﻞ في سﺪاد أو عﺪم دفع األقﺴاط الﺸھﺮية في تاريخ االسﺘﺤقاق ،فإن بﻨﻚ الﺠﺰيﺮة سﯿقﻮم بإلغاء
الﺘﺨفﯿﺾ الﺘﺤفﯿﺰي لﺒﺮنامج "ال تأجﻞ" كﻤا يﺤق للﺒﻨﻚ إلغاء الﺘأجﯿﻞ و مﻦ ثﻢ تﺼﺒح األ قﺴاط حالة واجﺒة الﺴﺪاد
فﻮرا.
 .10سيتم احتساب مبلغ  50لاير كرسوم ادارية عن كل عملية "التأجل" يتم تسجيلھا.
 .11ال يﻮجﺪ نقاط كاش باك أو أمﯿال جﻮية على العﻤلﯿات الﻤقﺴﻄة.
 .12إذا أراد حامﻞ الﺒﻄاقة إقفال حﺴاب الﺒﻄاقة قﺒﻞ نھاية أي فﺘﺮة "ال تأجﻞ" مﺴﺘﺤقة ،فﺴﯿﺘﻢ إضافة األقﺴاط الﻤﺴﺘﺤقة
إلى القﯿﻤة الغير مسددة والتي ستكون واجبة الدفع بحسب ما تقتضيه المادة  8في اتفاقﯿة حامﻞ الﺒﻄاقة.
 .13سﯿﺘﻢ اسﺘﺨﺪام أي رصﯿﺪ دائﻦ يﻨﺸأ عﻦ اسﺘعادة مﺒالغ أو رد مﻄالﺒات أو مﺒالغ تﻮد مﻦ قﺒﻞ حامﻞ الﺒﻄاقة في تﺴﺪيﺪ
جﺰء مﻦ أو كﻞ مﺒالغ "ال تأجﻞ" غﯿﺮ الﻤﺴﺪدة.
 .14لن يكون البنك مسؤوال عن رفض أي مؤسسة تجارية قبول البطاقة و لﻦ يﻜﻮن كﺬلﻚ مﺴﺆوال بأي حال مﻦ األحﻮال
عﻦ أي شﻜاوي أو نﺰاعات تﺘعلق بالﺴلع أو الﺨﺪمات الﺘي تقﺪم لﺤامﻞ الﺒﻄاقة ،و على حامﻞ الﺒﻄاقة وحﺪه حﻞ مﺜﻞ
ھﺬه االلﺘﺰامات الﺸﻜاوي مﺒاشﺮة مع الﻤﺆسﺴة الﺘﺠارية و لﻦ يﺘﺤﻤﻞ الﺒﻨﻚ أي مﺴﺆولﯿة ألي سﺒﺐ كان تﺠاه ذلﻚ.
وال يﺠﻮز أن تﻜﻮن أي شﻜﻮى يقﺪمھا حامﻞ الﺒﻄاقة ضﺪ مﺆسﺴة تﺠارية مﺤال ألي مﻄالﺒة ضﺪ الﺒﻨﻚ ،ھﺬا و يقﻮم
الﺒﻨﻚ بالقﯿﺪ لﺤﺴاب حامﻞ الﺒﻄاقة أي مﺒالغ مﺴﺘﺮدة فقﻂ عﻨﺪ اسﺘالم قﺴﯿﻤة دائﻦ صﺤﯿﺤة يﺘﻢ إصﺪارھا مﻦ الﻤﺆسﺴة
الﺘﺠارية الﻤعﻨﯿة.

 .15يﺠﻮز للﺒﻨﻚ في أي وقﺖ و بﺪون إشعار حامﻞ الﺒﻄاقة و بﺪون تﺤﻤﻞ أي مﺴﺆولﯿة تﺠاه حامﻞ الﺒﻄاقة أن يقﻮم بﺘعﺪيﻞ
وإنھاء مﺪة و شﺮوط بﺮنامج "ال تأجﻞ" علما أن سريان ھذه التعديالت أو اإلنھاء سيكون بعد  60يوما مﻦ إجﺮائھا
مﻤا يﻮفﺮ وقﺘا كافيا لموافقة حامل البطاقة على مﺜﻞ ذلﻚ.
 .16أي عملية تتم من أي بطاقة ويتم تحويلھا إلى برنامج "ال تأجل" سوف يتم حسم النقاط المكتسبة من العملية إن
وجودت.
 .17اليمكن تحويل اي عملية لبرنامج "ال تأجل" تزيد قيمتھا عن الحد االئتماني على البطاقة.
 .18تﺴﺮي شﺮوط وأحﻜام اتفاقﯿة الﺒﻄاقة االئﺘﻤانﯿة الﺼادرة مﻦ بﻨﻚ الﺠﺰيﺮة على ھﺬا العﺮض.

