تجديد رخصة العربية عبر المحفظة الذكية من CIB

• "ا ّالن يمكنك تجديد رخصة سيارتك (بما في ذلك دفع الضريبة ،والتأمين اإللزامي ،والمخالفات المرورية)
من خالل المحفظة الذكية وستصلك الرخصة الى بيتك".

الشروط( :هذا ينطبق فقط على جميع وحدات المرور القاهرة والجيزة)
• دفع الضرائب ورسوم التجديد
• شراء بوليصية التأمين اإللزامي (يمكنك االختيار من بين Allianzأو Arab Misr
 Insurance Groupأو ( Royal
• دفع المخالفات المرورية
• طلب لتلقي الرخصة في المنزل *
*ملحوظة  :1هذا ينطبق فقط للسيارات التي ليس لديها أي إجراءات تحتاج إلى أن تكتمل في وحدة
المرور (على سبيل المثال فحص السيارة ،وتوفير وثائق رسمية من البيع ،حظر خطاب البنك ،وما
الى ذلك) ،في هذه الحالة سوف يجب على العمالء استكمال عملية الدفع في وحدة المرور بعد  4أيام
*ملحوظة  :2في حالة استكمال جميع المتطلبات ،سوف تكون العملية ناجحة وسيتم االتصال بك من
خالل خدمة عمالء فوري ثاني يوم عمل ألخذ بياناتك والعنوان الذي سيصلك عليه الرخصة وسوف
تحصل عليها خالل  7أيام عمل.

تجديد رخصة العربية
لجميع المعامالت سيطلب منك إدخال ما يلي:
•
•
•
•

بطاقة الرقم القومي
رقم لوحة السيارة (الجزء الرقمي (
عدد سنوات التجديد
رقم الهاتف ،في حالة "التأمين اإللزامي" و "طلب تلقي الرخصة على المنزل"

تجديد رخصة العربية
يجب استيفاء الشروط األتية :
•
•
•
•
•
•

يجب أن تكون السيارة مالكي .
يجب أن تكون السيارة أقل من CC 2030
لم يمر  1شهر على تاريخ انتهاء الترخيص (وليس بعد السماح ب  1شهر(
إجمالي عدد سنين التجديد ال يجب أن يتعدى  0سنوات
عدد سنوات التجديد ال يجب أن يتعدى سنة الفحص
خدمة التوصيل غير متاحة في حالة الفحص الفني أو الحظر

تجديد رخصة العربية
في حالة عدم إمكانية دفع المخالفات عبر المحفظة الذكية يرجى مراعاة ما يلي :
•
•
•
•

الرجاء التوجه ألقرب نيابة مرور واستكمال البيانات الخاصة بكم من خالل تقديم المستندات األتية
أصل الرخصة
أصل إثبات الشخصية
بيان صرف اللوحات من وحدة الترخيص المختصة

ملحوظة هامة:
• الحد األقصى اليومي لدفع أي فاتورة من خالل المحفظة الذكية هو EGP 6,000
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