فوائد بطاقات االئتمان
في البداىة تعالو نتفق ان استخدام بطاقات األئتمان بيسهل المعامالت بنسبة كبيرة .و الكن كثير مننا مؤمن ان بطاقة
األئتمان بتشجع علي الشراء المفرط ،ف مش بنستخدمها .ده فعال صح الكن احنا نقدر نسيطر علي نفسنا مقابل التمتع
بمميزات بطاقة االئتمان .دول  4مميزات الستخدام بطاقة االئتمان:

 .1األمان
أوال لو محفظتك ضاعت تقدر بسهولة توقف بطاقة األئتمان و تطلع واحدة بديلة ،انما فلوسك مش حتتعوض اال لو القيت المحفظة .ثانيا،
لو في أي معاملة غير معتادة تمت من خالل بطاقتك ،معظم البنوك حتكلمك قبل ما تقبل المعاملة .البنوك دائما بتدور علي أساليب جديدة
لحماية المستهلك.

 .2الخصومات و نقاط المكافأة
نقاط المكافأة و الخصومات من المميزات المبهجة اللي بطاقة األئتمان بتوفرها .البنوك بتوفرلك خصومات علي جميع أنواع المشتريات.
من أول مشتريات المنزل الي المجوهرات ..بالنسبة لنقاط المكافأة هي نقاط بتتحسب علي الفلوس الي بتصرفها من بطاقة االئتمان .مثال،
في بنوك بتدي نقطتين علي كل خمسة جنية.في كمان بعض بطاقات األئتمان بتوفر برامج مختصة لرحالت الطياران .النقاط بتتحسب
علي حسب عدد األميال الي سافرتها ف بتكون مفيدة جدا لألي حد بيسافر كثير

 .3المرونة فً استخدام أي عملة
تقدر تستخدم بطاقة األئتمان في أي مكان تسافر فيه ..بغض النظر عن وجود رسوم ،يقال ان الرحال الذكي يفضل استخدام البطاقات
االلكترونية عن الفلوس الورق .عشان حاجتين:عامل األمان الي اتكلمنا عنه في أول نقطة و مرونة المعامالت.

.4السٌطرة على المصارٌف
تعرف ان برغم من ان بطاقة األئتمان ممكن تبقي السبب في المصاريف الزيادة أنت ممكن تخليها وسيلة مفيدة جدا في السيطرة علي
تعرف صرفت فلوسك علي ايه أخر كل شهر .ف باالتالي تقدر تستغلها في معرفة األشياء مصاريفك؟ ببساطة بطاقة األئتمان بتساعدك
اللي بتصرف عليها زيادة وتعيد توزيع ميزانيتك بشكل أفضل.

 .5االقتراض بدون فوائد
صح ،بطاقات الألئتمان بيبقي عليهم فوائد بس ده في حالة واحدة بسان تعدي فترة السماح بدون سداد المبلغ المديون و دي بتكون ما بين
 52و  57يوم حسب شروط كل بنك .غير كدة بطاقات االئتمان هي أرخص وسيلة اقتراض ...النها ببساطة تعتبر ببالش.

فكرة
ممكن تفيدك ..تعالي نفترض انك عايز تشتري حاجة بمبلغ  10,000جنية و كان معاك الفلوس نقدي والكن قررت تستخدم بطاقة
األئتمان الي بتدي نقطة لكل جنية مصروف ،بدال من النقدي .و قررت تحط ال 10,000في حساب توفير بفائدة  .%6في خالل ال50
يوم – فترة سماح – حيجيلك عائد حوالي  50ج.م و  10,000نقطة ,يعني ما يساوي ال 50ج.م.

