
 

INTERNAL 

 أقساط ميسرة و متساوية مع برنامج اقساط

في تسديد قيمة  السهولة الخاصية هوفر لك هذت. حيث تحلم بهكنت شراء كل ما  يمكنك ساب االئتمانية لبطاقات أقساط خاصيةاآلن مع 

 12، أو 21، 6 من مشترياتك الكبيرة على أقساط ميّسرة ومتساوية مع أقل نسبة أرباح. إضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار فترة األقساط

 شهراً.

لالطالع على قائمة العروض،  ٪ لدى المحالت التجارية المشاركة. 0يمكنك االستفادة من عروض أقساط الحصرية بهامش ربح  كما

 .غط هنااض

 المزايا الرئيسية

 الرئيسية أو  االئتمانية لاير سعودي أو أكثر تتم بواسطة البطاقة 2٫000شرائية بمبلغ عملية على أي  تنطبق الخاصية

 اإلضافية.

 )ال توجد قيود على المشتريات مطلقاً سواء داخل المملكة أو خارجها )السلف النقدية مستثناة 

  شهراً  12أو  21 أو 6مرونة اختيار مدة السداد 

  في السنة21أقل نسبة أرباح تبدأ من % 

 ال حاجة إلى ضمان 

  ًال حاجة إلى الدفع مقدما 

 المتوفر. يحد االئتمانالضمن  للعمليات الشرائية التي يمكن تحويلها إلى أقساط ال يوجد حد لعدد 

 األسئلة الشائعة
 

 أقساط؟ خاصيةما هو  .1
عند السداد  كبيرة على أقساط ميّسرة ومتساويةوالراحة في سداد قيمة مشترياتك ال السهولةوفر لك ت خاصية يه "أقساطخاصية "

 .ساب االئتمانية بواسطة بطاقة
 
  كيف يمكنني تحويل مشترياتي الكبيرة إلى أقساط )أقساط شهرية(؟ .2

على ساب دايركت قم باالتصال  ،لاير سعودي أو أكثر 2000 بمبلغ عند شرائك :الخطوات البسيطةهذه اتباع  ما عليك سوى
واطلب تحويل قيمة مشترياتك إلى أقساط مع نسبة أرباح رمزية.  من عملية الشراء يوم 21حتى ساعة  21( بعد 1002121111)

 التي ترغب بها..شهراً( 12، أو 21، 6ة األقساط ) ويمكنك اختيار مد
  

 أقساط؟ بطلب ينبغي أن أتقدمهل  .3
ساعة  21( بعد 1002121111ال، أنت لست بحاجة إلى تقديم طلب أو تعبئة نموذج. ما عليك سوى االتصال على ساب دايركت )

 من الشراء وطلب تحويل مبلغ الشراء إلى أقساط )أقساط شهرية(.
 

 ي مستندات أو دفعة مقدمة؟أهل توجد  .4
 أو دفعة مقدمة. أقساط ال يتوجب عليك تقديم أي مستنداتخاصية لالستفادة من 

  
 أقساط؟ خاصيةهل توجد رسوم إدارية على  .5

لاير تضاف إلى أول كشف حساب. وستطبق هذه الرسوم على كل عملية يتم تحويلها إلى  10توجد رسوم إدارية رمزية عبارة عن 
 أقساط.

  
 كيف يمكنني احتساب األقساط الشهرية لمشترياتي؟ .6
  

 لاير إلى أقساط، سيكون القسط الشهري ونسبة األرباح كالتالي: 1،000مشتريات بقيمة تحويل الجدول ادناه مثال على عملية 
 

لاير  0555عملية بقيمة  –حساب األقساط الشهرية   

شهر 21 أشهر 6 شهر 12   المدة 
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 نسبة الربح 24% 18% 9%

 المعدل السنوي 21.60% 31.70% 30.20%

908.33 
 

 القسط الشهري 258.33 491.66

 
 

 أقساط؟ خاصيةاالئتمانية االستفادة من جميع عمالء بطاقات ساب ستطيع هل ي .7
 أقساط.خاصية نعم، يمكن لجميع عمالء بطاقات ساب االئتمانية االستفادة من 

 
 هل يوجد حد لعدد العمليات الشرائية التي يمكن تحويلها إلى أقساط ؟ .8

مج أقساط حتى حد االئتمان حيث يمكنك االستفادة من برنا ،أقساط الشرائية التي يمكن تحويلها إلى لعملياتال يوجد حد لعدد ا
 توفر.الم
 

 هل سيكون كامل الحد االئتماني متاح لالستخدام؟ .9
 

على بطاقتك ساب االئتمانية، و عند انتهاء سداد األقساط شهرياً  عملية الشرائية المحولة إلى أقساط محظورمبلغ الفي البداية، سيكون 
لاير سعودي، و طلبت تحويل مبلغ  20000اني لبطاقتك الحد االئتم على سبيل المثال، نفترض أن. سيرجع لديك كامل حدك االئتماني

ى بطاقتك االئتمانية، و كلما سددت مبلغ القسط لاير عل 6000لاير إلى أقساط. في البداية، سيتم حظر مبلغ  6000عملية شرائية قيمتها 
لاير متوفر في بطاقتك.  عند  0000أقساط، سيكون لديك  3لاير، ستقل قيمة المبلغ المحظور. عند سداد  2000الشهري الذي يساوي 

 لاير. 20000سداد كامل المبلغ المقسط، سيرجع لديك كامل حدك االئتماني 
 
  

 الحساب الشهري الخاص بي؟كيف سيحتسب ذلك في كشف  .11
سيتم إضافة القسط الشهري إلى المبلغ القائم وإجمالي المبلغ المستحق في كشف الحساب الشهري، وإجمالي المبلغ الذي يتوجب على 

 العميل سداده في تاريخ االستحقاق )إلى أن يتم دفع كامل مبلغ أقساط(.
 

 مدة التقسيط؟ انتهاءلغاء عملية أقساط قبل الالزمة إلما هي خطوات  .11
 

. اإللغاء طلب و 1002121111 دايركت ساب على االتصال يجب التقسيط، مدة نهاية قبل أقساط عملية إلغاء في ترغب كنت حال في
 بطاقتك على المستحق اإلجمالي المبلغ إلى ألقساط المستحق المبلغ إضافة عمل، و سيتم أيام 3 عن يقل ال إلغاء العملية ما يستغرق سوف

 .مبكرة تسوية كرسوم  سعودي لاير 200 و قدره  مبلغ بخصم البنك إضافة إلى ذلك، سيقوم. االستحقاق تاريخ قبل تسديده يجب الذي و
 

 ٪ ؟1هل يقدم ساب برنامج أقساط بهامش ربح  .12
لمشاهدة قائمة  اضغط هنا٪ حصرياً لدى المحالت التجارية المشاركة. 0، يمكنك االستفادة من برنامج أقساط بهامش ربح نعم

 العروض.
  

 هل ستضاف نقاط اكسب إلى رصيدي عند تحويل مشترياتي إلى أقساط؟ .13
 نعم، ستحصل على نقاط اكسب مقابل مشترياتك التي يتم تحويلها إلى أقساط.

  
 بمن أتصل لطلب المزيد من المعلومات عن مزايا برنامج أقساط؟ .14

  )من داخل المملكة( أو 1002121110لمزيد من المعلومات عن برنامج أقساط ، يرجى االتصال على ساب دايركت 
 )من خارج المملكة( 966114408800+

 
 

 


