الشر وط واألحاكم لخدمة تأجيل السداد
”Payment Holiday“

Terms and Conditions of Payment
Holiday Service.

•	The Payment Holiday service is only applicable on credit cards issued
by QNB in Qatar
•	The cardholder who applies for this program shall be bound by these
promotional terms and conditions in addition to the QNB terms and
conditions applicable on QNB credit cards
• The QNB Payment Holiday service is based on the customer’s request
• The customer has to apply via QNB Internet Banking to avail this service
•	The customer must be in good standing (non-defaulter) to avail the
Payment Holiday service
• All QNB credit card customers can benefit from this service
•	Credit card customers need to apply between the 16th to the 26th of each
month to be eligible for this service
•	Until further notice, no processing or service fees will be charged to the
customer’s credit card for the Payment Holiday application
•	The Payment Holiday service can be availed by a cardholder for 2 billing
cycles in a 12-month calendar (but not on consecutive months)
•	The Payment Holiday service will not apply on the monthly Installment
payment transactions of the Cash@Speed, Smart Installment Plan and
FlexiPlan services
• Interest will continue to accrue on the outstanding balance
•	Customers agree and are required to resume making regular payments
after the deferred month/s
•	Customers who have gone over-limit on their credit card will not be
eligible for the Payment Holiday service
•	All Payment Holiday requests are subject to approval. QNB reserves
the right to determine if prior or subsequent actions may disqualify the
cardholders from this service
• This service is not applicable on debit, pre-paid or gift cards.
•	The customer agrees to the Payment Holiday terms and conditions as
presented and authorizes QNB to defer his card payments as indicated
above
•	The other terms and conditions applicable to the use of a QNB credit
card remain unchanged, and this addendum is part of these terms and
conditions. In the event of inconsistency between this addendum and
these terms and conditions, this addendum will prevail in so far as it
applies to the Payment Holiday program
•	QNB reserves the right, at its absolute discretion, to vary, delete or add
to any of these terms and conditions from time to time, without prior
notice

 على بطاقات االئتمان الصادرة عنQNB Payment Holiday • تسري خدمة
 في قطر فقطQNB
• يتقيّد حامل البطاقة الذي يتقدّم بطلب لالشتراك في هذا البرنامج بهذه الشروط واألحكام
 التي تسري على بطاقات االئتمانQNB  باإلضافة إلى شروط وأحكام،الترويجية
 بنا ًء على طلب العميلQNB Payment Holiday • يتم تقديم خدمة
 المصرفية عبر اإلنترنتQNB • يجب على العمالء التقدّم بطلب عن طريق خدمات
لالستفادة من هذه الخدمة
• يجب أن يكون العميل في وضع مالي جيد (غير معسر) لالستفادة من هذا العرض
 الذين يحملون بطاقات ائتمانيةQNB • هذا العرض متاح لعمالء
16 • يجب على العمالء الذين يحملون بطاقات ائتمانية أن يتقدموا بطلب ما بين تاريخ
 من كل شهر ليكونوا مؤهلين لالستفادة من هذا العرض26و
• لن يتم فرض أي رسوم معاملة أو رسوم خدمة على البطاقات االئتمانية للعمالء
 حتى إشعار آخرPayment Holiday الراغبين في االستفادة من خدمة
ً  شهراً تقويميا12  مرتين خالل كلPayment Holiday • يمكن االستفادة من خدمة
)(ولكن ليس على التوالي
 على معامالت تسديد األقساط الشهريةPayment Holiday • ال تنطبق خدمة
Smart Installment  وخدمةCash@Speed ومعامالت الدفع من خدمة
FlexiPlan وخدمة
• سيتم احتساب الفائدة على المبلغ المستحق
، أشهر التأجيل/• يوافق العمالء على مواصلة سداد الدفعات العادية بعد انقضاء شهر
ويجب عليهم االلتزام بذلك
• ال يستفيد العمالء الذين تجاوزوا الحد االئتماني على بطاقتهم االئتمانية من خدمة
Payment Holiday
 ويحتفظ. للموافقةPayment Holiday • تخضع جميع طلبات االستفادة من خدمة
 بحق تحديد ما إذا كانت األفعال السابقة أو ما يترتب عليها كفيلة بحرمان حاملQNB
البطاقة من االستفادة من هذه الخدمة
• ال تتوفر هذه الخدمة على بطاقات الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات الهدايا
 كما تم تقديمهاPayment Holiday • يوافق العميل على شروط وأحكام خدمة
 بتأجيل دفعات بطاقته على النحو المبين أعالهQNB ويفوض
 االئتمانية دونQNB • تظل األحكام والشروط األخرى التي تسري على استخدام بطاقة
 وفي حال نشوء تعارض. ويعتبر هذا الملحق جزءاً من تلك الشروط واألحكام،تغيير
 فإن هذا الملحق يسود طالما كان ينطبق على،بين هذا الملحق وتلك الشروط واألحكام
Payment Holiday خدمة
 لتغيير أو حذف أو إضافة أي من هذه، وفقا ً لتقديره المطلق، الحقQNB • يمتلك
الشروط واألحكام من وقت آلخر دون إشعار مسبق

