الشروط وألاحكام لخطة السداد املرن للبطاقات إلائتمانية
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أوافق/نوافق على أن املشاركة في خطة التقسيط بنظام السداد املرن بدون فوائد ستخضع لهذه الشروط
ألاخر التي قد يصدرها البنك من وقت آلخر.
لارجرااا أو التعليما إ
وألاحكام وللقوانين أو إ
سأستمر/سنستمر ً
أيضا بااللتزام باتفاقية بطاقة الائتمان من بنك عمان العربي وستكون لجميع الشروط واملرارجع
املستخدمة واملعرفة واملفسرة فيها وفي مستنداتنا نفس املعاني والبناا في هذه الشروط.
يمكنني/يمكننا و/أو يمكن لحملة البطاقا الفرعية شراا املنتج (املنتجا ) و/أو الخدمة (الخدما ) من التجار
املختارين بمورجب خطة السداد املرنة عن طريق دفع مبلغ الشراا لهذا املنتج (املنتجا ) و/أو الخدمة (الخدما )
(مبلغ الشراا) بأقساط متساوية (التقسيط بنظام السداد املرن) خالل فترة السداد املحددة كما هو موضح في
تفاصيل املعاملة .يرجى مالحظة أنه على الرغم من أنني/أننا سنقوم بدفع مبلغ الشراا إلى بنك عإمان العربي من
خالل التقسيط بنظام السداد املرن إال أن البنك سيقوم بدفع كامل مبلغ املشتريا للتارجر .ولذلك،
سأكون/سنكون ملزمين بسداد كامل مبلغ الشراا للبنك.
وبطلب خطة السداد املرنة من خالل مركز اتصال بنك عمان العربي ،أقر/نقر باملوافقة بشكل نهائي ومن دون
شروط أنه سيتم إصدار فاتورة باألقساط لحساب بطاقتي ً
بداا من الشهر التالي من الشراا دون الحارجة إلى
الحصول على توقيعا مستقبلية .ستظهر كل دفعة من الدفعا في كشف حسابك الشهري كرسوم عادية على
حساب بطاقتك وسيتم دفعها من قبلك ً
وفقا لبنود اتفاقية بطاقة الائتمان .يرجى مالحظة أنه سيتم فرض رسوم
الفائدة املعتادة ورسوم التأخر في الدفع إذا كان ذلك ً
ساريا.
أدرك/ندرك أنه عند معالجة طلب خطة السداد املرن من خالل مركز اتصال البنك ،سيتم تقليل حد الائتمان
املشترك املتوفر ً
مؤقتا من خالل حجب مبلغ الائتمان املسموح به بما يعادل مبلغ الشراا .وسيتم تخفيض مبلغ
ً
الائتمان املسموح به تدريجيا بمقدار مبلغ كل دفعة تم دفعها حتى يتم استالم املبلغ بالكامل.
يحق لنا املشاركة في خطة السداد املرنة فقط إذا توفر آلاتي :إ
 يجب أن ال يقل مبلغ الشراا عن  011ريال عماني .إ حد الائتمان املشترك املتوفر لحساب بطاقتي يكفي لحجب مبلغ الشراا للمنتج و/أو الخدمة التي اخترتها؛ و أنا/نحن نتعهد بعدم خرق اتفاقية بطاقة الائتمان.عند وقوع أي حدث أو أكثر من ألاحداث التالية ،يحق للبنك إصدار فاتورة باملبلغ الكلي ألقساط الدفع املتبقي
لي /لنا على الفور:
 خرق العميل ألي شرط من هذه الشروط و/أو أي من أحكام اتفاقية بطاقة الائتمان. تخلف العميل عن سداد أي مبالغ مستحقة بمورجب اتفاقية بطاقة الائتمان من هذه الشروط: إنهاا أو تعليق البنك لحساب بطاقة العميل. 2من  1صفحة
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 غلق العميل لحساب البطاقة. إنهاا العميل ملعاملة خطة السداد املرنة. إعادة العميل بنجاح املنتج (املنتجا ) و/أو إلغاا الخدمة (الخدما ) املشتراة إلى التارجر بمورجب خطة السداداملرنة واستعادة املبلغ;
 وفاة العميل أو إفالسه أو أي إعاقة قان إونية أخر إ; أوً
 لاعالن عن أي بند في هذه الوثيقة من قبل أي سلطة قضائية أو سلطة مختصة يعد باطال أو قابل لإلبطالأو غير قابل للتنفيذ.
يمكن لحامل البطاقة التقدم أكثر من مرة للحصول على خطة السداد املرنة طاملا أن حامل البطاقة مؤهل للخطة
ً
وفقا لهذه الشروط وألاحكام.
ً
بنك عمان العربي ليس املصنع أو املورد (أو الوكيل) ألي من املنتجا أو الخدما املعروضة .والبنك ليس مسؤوال
بأي شكل من ألاشكال عن أي مطالبة أو ضرر أو مصاريف أو خسارة أو تلف يلحق بـ أو يتكبده أي طرف كان أو
ألي مسألة أخر تنشأ عن أو فيما يتعلق باستخدام أي منتج أو توريد ألي خدمة تم شراؤها ً
وفقا لهذه البنود أو
باملشاركة في خطة السداد املرنة .ويتم تورجيه أي شكاو أو مالحظا فيما يتعلق بأي منتج أو خدمة تم شراؤها
على أي من الشروط وألاحكام املصاحبة إلى التارجر.
قد يقوم البنك بتغيير شروط وأحكام هذه الاتفاقية في أي وقت ،بحيث تكون خاضعة ملتطلبا القوانين وألانظمة
الصادرة عن السلطة املختصة.
يجب أن تكون كل من هذه الشروط وألاحكام قابلة للفصل ومختلفة عن بعضها البعض ،وإن كان في أي وقت
ً
واحدا أو أكثر من هذه الشروط وألاحكام غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ ،فإن صالحية أو مشروعية
أو إمكانية إنفاذ ألاحكام املتبقية يجب أن ال يتأثر بذلك .إ
يجب تقديم الطلب قبل تاريخ استحقاق السداد ً
(وفقا لبيان بطاقة الائتمان) ب  5أيام على ألاقل لبدا عملية
لخطة السداد املرنإ.
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