
سواء كانت فرصة ال يمكن تفويتها أو حالة طوارئ لم تكن في 
الحسبان، فتسهيل النقد عند الطلب من ا�مارات ا�سالمي هو الحّل 

ا�مثل لك. حّول ما يصل إلى %80 من الحّد المتوّفر في بطاقتك 
االئتمانية إلى حسابك المصرفي أو قم بإصدار شيك. إنها ميزة 

سريعة، بسيطة ومريحة! خيارات إعادة السداد الشهرية هي 
6، 12، 18 و 24 شهراً.

با�ضافة إلى ذلك، استمتع بالتوفير مع تسهيل تحويل الرصيد. قم 
بتحويل الرصيد المستحّق من بطاقاتك المصرفية في بنوك أخرى 

إلى بطاقة ا�مارات ا�سالمي الخاصة بك واحصل على ما يصل إلى 
%80 من الحّد المتوّفر في بطاقتك. تتوّفر هذه التسهيالت حاليًا 

على جميع بطاقات ا�مارات ا�سالمي. 

تطّبق الشروط وا�حكام

ماذا تنتظر! اشترك في خدماتنا المصرفية االجتماعية، التي تقّدم 
لك خدمات مصرفية عبر تويتر. ستكون قادراً على إجراء المعامالت 

المصرفية مثل االستعالم عن الرصيد وعرض آخر خمس معامالت 
فقط بتغريدة صغيرة.  وللحفاظ على السرية وا�مان، سيستجيب 
المصرف للطلبات عبر الرسائل المباشرة فقط.  ماعليك إال تسجيل 

حسابك على تويتر من خالل الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت أو 
الهاتف المتحرك من ا�مارات ا�سالمي لالستفادة من هذه

الخدمة الرائعة.

خدمات مصرفية سهلة عبر تويتر

النقد عند الطلب وتحويل الرصيد عبر 
جميع البطاقات 

البطاقة الفورية من ا�مارات ا�سالمي
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استخدم بطاقة الخصم أو االئتمان الخاصة بك من 
ا�مارات ا�سالمي واحصل على خصم %15 على الفاتورة 

ا�جمالية لدى مطعم شابيستان في شارع بني ياس، ديرة. 
يسري العرض لغاية 3 نوفمبر، 2016.

للمزيد من العروض، تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني أو حّمل 
تطبيق مزايا.

تطّبق الشروط وا�حكام.

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا الجديد من النشرة ا�خبارية الشهرية 
لشهر أغسطس.

يسّرني أن أقدم لك مجموعة من العروض الرائعة 
والمصممة لك خصيصًا لتناسب نمط حياتك.

اÁن، ليس عليك االنتظار للحصول على بطاقتك االئتمانية! 
فقد قمنا بطرح خدمة البطاقة خالل 30 دقيقة. كما 

يمكنك االستفادة من خدمة تحويل الرصيد الذي يتيح لك 
تحويل ا�رصدة المستحّقة على بطاقاتك من البنوك ا�خرى 

واالستفادة من المزايا الرائعة مع بطاقات االئتمان من 
ا�مارات ا�سالمي. تجد المزيد من التفاصيل في هذه 

النشرة.

كما أنه مازال الوقت المناسب لشراء الندروڤر ديسكڤري 
سبورت، رانج روڤر إيڤوك، LR4 ومجموعة مختارة من 
موديالت جاغوار، إذ تعاقدنا مع الطاير ويريميير موتورز 

لنقّدم لك أفضل عروض التمويل على العديد من موديالت 
مركبات الدفع الرباعي.

أخيراً وليس آخراً، تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني أو أقرب 
فرع إليك للتعّرف على عرض العمالت ا�جنبية لهذا 

ا�سبوع. وللمسافرين، سنقّدم معّدالت خاّصة على 
العمالت المتداولة، كاليورو، الجنيه ا�سترليني، الدوالر 

ا�مريكي والكندي كـ "عملة ا�سبوع".

ومع انتهاء شهر رمضان المبارك، نتعّلم الكثير من تجاربنا 
سواء كانت مساهمة خيرية أو تقديم وجبات إفطار في 

مخيمات العّمال، فقد كانت تجربة للقيام بجزء من واجبنا 
في رسم االبتسامة على وجه من هم أقّل حظًا. كما أننا 
ممتنون للدعم الكبير الذي حصلنا عليه في حملة "أنشر 

السعادة" لالحتفال بيوم زايد للعمل ا�نساني، حيث 
تواصلنا مع المجتمع عبر منصات التواصل االجتماعي 

وساعدنا في تحقيق أماني اÁخرين. كما نرجو أن تكون قد 
استمتعت بخدمة التوصيل المجانية إلى المسجد في 

رمضان معنا بالتعاون مع "كريم".

وأخيراً، أوّد أن أهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" 
للتوفير، الذي ربح شّقة استوديو؛ با�ضافة إلى الـ 60 رابحًا 
يوميًا بـ 5,000 درهم خالل شهر يوليو. تذّكر، إن كنت ترغب 

في فتح حساب "كنوز" للتوفير، يمكنك اÁن القيام بذلك 
عبر ا�نترنت بكبسة زر.

نتمّنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، 
نتطّلع الى تواصلك معنا حتى نتمكن من خدمتك بشكٍل 

أفضل.

مع تحياتي,
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي - ا�فراد وإدارة الثروات

صحيح، اÁن يمكنك الحصول على بطاقة ائتمان من
ا�مارات ا�سالمي في يدك في غضون 30 دقيقة من طلب 

البطاقة. يطلق ا�مارات ا�سالمي ميزة "البطاقة الفورية" �صدار 
البطاقات االئتمانية. وكجزء من مبادرة التحويل الرقمي للبطاقات، 

سيتّم إصدار بطاقتك، وفقًا لÎهلية، بعد إجراء دراسة سريعة 
تستغرق أقل من 30 دقيقة. ما عليك إلّا إحضار بطاقة هيئة ا�مارات 
للهوية ا�صلية وهاتفك المتحّرك. ويمكن للعميل بعد ذلك تفعيل 
البطاقة، متابعة التسّوق واالستمتاع بالعروض الرائعة فوراً. تتوّفر 

هذه الخدمة في فروع وأكشاك مختارة لÑمارات ا�سالمي في 
مواقع متعّددة.

تطّبق الشروط وا�حكام. 

استمتع بالراحة مع الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت مع عائد 
متوّقع أعلى من حسابات التوفير االعتيادية عندما تقوم بفتح 

حساب إلكتروني. استمتع بمعّدالت عوائد متوقعة تصل لغاية 
%2 سنويًا بالدرهم ا�ماراتي وتصل لغاية %1.4 سنويًا بالدوالر 

ا�مريكي. استفد إلى أقصى حّد من هذا العرض وسّجل عبر 
ا�نترنت لفتح الحساب بسرعة وسهولة فلن يتطّلب ا�مر منك إلّا 

خطوات قليلة.

إن كنت تبحث عن سيارة جديدة رائعة تقودها بكل فخر واعتزاز، فاÁن 
هو الوقت المناسب إذ عقدنا شراكة مع الطاير وبريميير موتورز 

لنقّدم لك عرضًا رائعًا على الندروڤر ديسكڤري سبورت، رانج روڤر 
إيڤوك، LR4 ومجموعة مختارة من موديالت جاغوار. مع معّدالت 

ربحية تبدأ من %0. إلى جانب ا�سلوب الفائق والتصميم الرائع، 
تمنحك هذه المركبات راحة وأداء منقطع النظير. عرض تمويل 

السيارات الرائع الذي ال يمكنك تفويته. 

تطّبق الشروط وا�حكام

عروض السيارات ابتداًء من 0% 


