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يعلن مصرف عجمان بموجب هذا المصرف أنه قد تم ترخيصه وتفويضه من قبل المصرف المركزي ا�ماراتي لممارسة ا�عمال 
والخدمات المصرفية. جميع منتجاتنا وخدماتنا متوافقة مع أحكام الشريعة ا�سالمية ومعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.  

www.ajmanbank.ae للحصول على تفاصيل عن الموافقة، يرجى زيارة الموقع

@تطبق ا�حكام والشروط.

School fee Installment Payment Plan Campaign

Pay your child’s school fees at absolutely no charges with Ajman Bank 
Credit Card. Also enjoy the flexibility of 0% Installment Payment Plan for 
up to 12 months

• Convert school or tuition fee payment to an Easy Payment Plan at 
0% profit rate and 0 processing fees, and repay over 3, 6, 9 or 12 
months.

Step 1: 
SPEND: AED 500 or more on your child’s tuition fees using Ajman Bank 
Credit Card

Step 2: 
Call: 800 22 or +97167018484 and ask to convert your school/university 
tuition fee payment to an easy payment plan

Step 3 :
ENJOY: the convenience of paying over 3, 6, 9, 12 months at 0% profit 
and processing fees.

Terms & Conditions Apply

School Fees Easy Payment Plan Offer Terms and Conditions:

• The offer starts from 01st March 2023 to 31 December 2023 (“the 
offer period”) and is valid for Ajman Bank Credit Card: VISA Road 
miles, POWER & BRight MasterCard. 

• The offer is zero profit on Equal Monthly Instalments (EMI) and zero 
processing fee.

• The offer is not valid in conjunction with any other special promo-
tion or other reward periodical campaign. 

Transactions performed on the following Merchant Categories will 
qualify for this offer:

o 8211 - Elementary and Secondary Schools Merchants classified
 with this MCC are elementary and secondary schools that provide 
 academic instruction. Including Grade Schools, Grammar Schools, 
 High Schools, Middle Schools, schools – Kindergartens 
o 8220 – Colleges, Universities, Professional Schools, and
 Junior Colleges 
o 8241 – Correspondence Schools
o 8244 – Business and Secretarial Schools 
o 8249 – Vocational and Trade Schools 
o 8299 – Schools and Educational Services (Not Elsewhere Classified) 
o 8351 – Child Care Services 

• Spend on these eligible categories above then call +97167018484 
to convert your purchases between 3, 6, 9 or 12 months and your 
transaction will be converted within 3 to 4 business days. 

• The amount equivalent to the Easy Pay Instalment booking will be 
blocked in the Credit Card. 

• For every monthly instalment paid, the equivalent amount will be 
automatically released to the Credit Card available balance amount. 

• All other outstanding amount on your credit card shall continue to 
accrue profit at the prevailing profit rate. 

• The EMI will be included in your monthly credit card statement of 
account as the “minimum amount due”. In the event that you fail 
to make payment of this “minimum amount due”, you credit card 
shall be charged with profit on the unpaid balance at the applicable 
profit rate in accordance with the Credit Card Terms and Conditions.

• If the credit card account is closed by you or the Bank before all 
Equated Monthly Instalments have been charged, then all of the 
future Equated Monthly Instalments shall be accelerated and 
debited to the final Credit Card Statement of Account as one figure. 

• The transaction will not be processed in case the retail balance is less than the 
amount for booking at the time of processing the Installment Payment Plan. 

• In the case you decide to pre-close your Easy Pay, a charge of AED 
200 will be levied on the card

• These terms and conditions are in addition to the terms and conditions 
applicable to all Credit Card accounts as contained in the Credit Card 
Terms and Conditions. Please refer to Terms & Conditions Apply

• ULTRACASH Cardholders can also enjoy Installment Payment Plan at 
school fee however processing fee of 5% will apply

حملة خطة سداد الرسوم المدرسية

ادفع الرسوم المدرسية �بنائك بدون أي رسوم إضافية على ا�طالق 
باستخدام بطاقة االئتمان من مصرف عجمان. كما يمكنك أن تتمتع بمرونة 

خطة الدفع بالتقسيط بمجاًنا لمدة تصل إلى 12 شهًرا

ل مدفوعات الرسوم الدراسية إلى خطة السداد الميسرة بدون نسبة • حوِّ
ربح والتي تصدر مجاًنا، ويتم السداد على مدى 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهًرا.

الخطوة اولى:
ا�نفاق: 500 درهم إماراتي أو أكثر على الرسوم الدراسية �بنائك باستخدام 

بطاقة االئتمان من مصرف عجمان

الخطوة الثانية:
اتصل على الرقم 22 800 أو 97167018484+ واطلب تحويل دفعات رسوم 

المدرسة/ الجامعة إلى خطة الدفع الميسرة

الخطوة الثالثة:
استمتع: بالسداد الميسر على فترة تزيد عن 3 و6 و9 و12 شهًرا بدون نسبة 

ربح والتي تصدر مجاًنا.

تطبق الشروط واحكام

شروط وأحكام عرض خطة السداد الميسر للرسوم المدرسية: 

يبدأ العرض من يوم 01 مارس 2023 إلى يوم 31 ديسمبر 2023 •
("فترة العرض") ويسري على بطاقات االئتمان الصادرة من مصرف 

عجمان: بطاقة رود مايلز وبطاقة باور وبطاقة بي رايت.

• (EMI) ال يحتوي العرض على أرباح على ا�قساط الشهرية المتساوية
والتي تصدر مجاًنا.

ال يسري العرض في نفس الوقت مع االستمتاع بأي عرض ترويجي •
خاص آخر أو حملة مكافأة دورية أخرى.

المعامالت المؤهلة لهذا العرض هي التي ُتجرى على فئات التجار 
التالية:

8211 - متاجر المدارس االبتدائية والثانوية المصنفة ب MCC هي المدارس     0
االبتدائية والثانوية التي توفر التعليم ا�كاديمي، بما في ذلك المدارس     

االبتدائية والمتوسطة والثانوية وروضات ا�طفال.  
8220 - الكليات والجامعات والمدارس المهنية والمعاهد  0

8241 - مدارس التعليم بالمراسلة  0
8244 - مدارس ا�عمال والسكرتارية  0

8249 - المدارس المهنية والتجارية  0
8299 - المدارس والخدمات التعليمية (غير مصنفة في مكان آخر)  0

8351 - خدمات رعاية ا�طفال  0

ادفع مصروفات هذه الفئات المؤهلة أعاله ثم اتصل على الرقم •
97167018484+ لتحويل مشترياتك بين 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهًرا وسيتم 

تحويل معاملتك في غضون 3 إلى 4 أيام عمل.

سيتم حظر المبلغ المعادل لحجز أقساط خطة السداد الميسر في •
بطاقة االئتمان.

سيتم تحرير المبلغ المعادل تلقائًيا إلى مبلغ الرصيد المتاح لبطاقة •
االئتمان لكل قسط شهري مدفوع.

تستمر جميع المبالغ ا�خرى المستحقة على بطاقتك االئتمانية في •
جني ا�رباح بمعدل الربح السائد.

سيتم تضمين ا�قساط الشهرية المتساوية (EMI) في كشف الحساب •
الشهري لبطاقتك االئتمانية لتكون "الحد ا�دنى للمبلغ المستحق". في 

حالة عدم قيامك بسداد مبلغ "الحد ا�دنى للمبلغ المستحق" هذا، 
سيتم فرض رسوم على أرباح بطاقتك االئتمانية من الرصيد غير 

المدفوع بمعدل الربح الساري وفًقا لشروط وأحكام بطاقة االئتمان.

إذا أغلقت أنت أو المصرف حساب بطاقة االئتمان قبل تحصيل جميع •
ا�قساط الشهرية المعادلة، فسيتم تسريع جميع ا�قساط الشهرية 
المعادلة المستقبلية وخصمها من كشف الحساب النهائي لبطاقة 

االئتمان كدفعة واحدة.

لن تتم معالجة المعاملة إذا كان رصيد التجزئة أقل من مبلغ الحجز •
عند معالجة خطة الدفع بالتقسيط.

في حال قررت ا�غالق المسبق لخدمة خطة السداد الميسر الخاصة •
بك، سيتم فرض رسوم قدرها 200 درهم على البطاقة.

تضاف هذه الشروط وا�حكام إلى الشروط وا�حكام المطبقة على •
جميع حسابات بطاقة االئتمان كما هو وارد في شروط وأحكام بطاقة 

االئتمان. يرجى الرجوع إلى الشروط وا�حكام المطبقة.

يمكن لحاملي بطاقات ألترا كاش أيًضا االستمتاع بخطة دفع الرسوم •
المدرسية بالتقسيط، ومع ذلك يتم فرض رسوم استصدار بنسبة %5


