
تسري الحملة من 20 أغسطس إلى 31 ديسمبر 2020  .1
الحد األدنى لتحويل العملية الى أقساط 1500 ريال سعودي عن   .2

كل عملية شرائية.
رسوم تحويل العملية الى اقساط 50 ريال سعودي عن كل   .3

عملية شرائية. 
مدة التقسيط تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 12 شهرًا كحد اقصى.  .4

العرض يسري على القرطاسيات واإللكترونيات والمدارس   .5
والجامعات او أي مؤسسة تعليمية.

العمليات المؤهلة للتقسيط تعتمد على تصنيف التاجر من قبل   .6
البنك المستلم والمزود لجهاز نقاط البيع على أن يكون مصنف 
تحت تصنيف المدارس، الجامعات، اإللكترونيات، المؤسسات 
التعليمية أو المكتبات. في حال عدم تطابق التصنيف مع اسم 

التاجر، فعلى العميل تزويد البنك بنسخة من إيصال التاجر إلثبات 
تصنيف العملية.

لتحويل عمليات الشراء الى برنامج قسطها يرجى االتصال على   .7
الرقم المجاني بعد 48 ساعة من اتمام العملية وبحد أقصى 21 

يوم من تاريخ العملية.
تشمل الحملة البطاقات االئتمانية من البنك السعودي   .8

الفرنسي. 
يمكن االستفادة من برنامج التقسيط فقط على الحد االئتماني   .9

الممنوح للبطاقة من ِقبل البنك.
تطبق شروط واحكام برنامج قسطها  .10

معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68   .11
تبدأ رسوم البطاقات االئتمانية من 200 ر.س  .12

1. Campaign starts from 20 August until 31 December 2020.
2. Minimum purchase amount to convert transaction to Easy 

installment plan(EPP) is SAR 1,500  for each transaction. 
3. EPP conversion fee is SAR 50 for each transaction 

converted to EPP. 
4. The EPP tenure is from 3 to 12 months. 
5. The offer is valid on book stores, electronics, schools, 

colleges/university tuition fees and any educational institute. 
6. The eligible transaction for EPP conversion is based on the 

merchant category from the acquiring bank for the point of 
sale device which has to be registered under schools, 
universities/colleges, educational institutes or bookstores.

 In the event of the merchant is not under the correct 
categorization with the name of merchant, the customer 
must provide the bank with a copy of receipt from the 
merchant to prove the transaction. 

7. To convert purchase transaction to EPP, please call the toll 
free number 48 hours after making the transaction to 
complete the EPP process. The maximum duration between 
the transaction date and EPP conversion

 date is 21 days. 
8. The campaign includes all Banque Saudi Fransi credit cards.
9. Transaction can be converted into EPP based on the credit 

card limit assigned by the bank. 
10. EPP Terms & Conditions apply. 
11. Credit card fees start from SAR 200.
12. APR starts from 33.68%. 

Back to school campaign terms and conditions:  شروط وأحكام حملة العودة للمدارس للبطاقات االئتمانية

تبي طريقة لدفع رسوم المدارس؟
نعطيك خيار ”%0“ 

ادفع ”صفر“ هامش ربح
عند دفع األقساط والمستلزمات الدراسية واألجهزة اإللكترونية

مع بطاقات البنك السعودي الفرنسي االئتمانية

البنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.


