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النشرة اخبارية
لمتعاملي امارات اسالمي

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدار شهر نوفمبر من نشرتنا اخبارية.

يسعدني أن أهنأ الفائزين من متعاملينا ضمن حساب 
«كنوز» للتوفير والذين استلموا جوائزهم مؤخراً.

تماشيًا مع استراتيجية المصرف التوسعية، والتزامه 
بجعل التجربة المصرفية ا�قرب إلى عمالئه، قمنا 

بتدشين جهازي صراف آلي في كل من  مركز المال بالزا 
بمنطقة النهدة، وفي سيغا ريبابلك في دبي مول. 

كما تم افتتاح فرع الندية في رأس الخيمة لينضم إلى 
شبكة فروعنا المنتشرة في دولة امارات العربية 

المتحدة، حيث تساهم هذه اضافات من أجهزة الصراف 
ا³لي والتوسع في افتتاح الفروع الجديدة  من جعلنا 

أقرب إلى عمالئنا.

لقد قمنا بإطالق «مميز» وهي خطة استثمار فريدة 
تساعدك على تأمين مستقبلك ومستقبل عائلتك. كما 

يسرنا أن نعلن أننا أطلقنا وبنجاح بطاقة جمعية االتحاد 
االئتمانية من امارات اسالمي التي تزخر بالعديد من 

المزايا المميزة. إضافة إلى ذلك فإننا نقوم ا³ن 
بالتجهيز لحملة ادخار متميزة سيتم إطالقها قريبًا. لذا 

تابعنا لتبقى على اطالع! 

وأخيراً، ندعوك للمشاركة معنا في حملة التبرع 
لخدمة ومساعدة المحتاجين للعالج في هيئة دبي 

للصحة عبر برنامج «مساعدة». 

وكعادتنا، نحن نعتمد على مالحظاتك القيمة 
لتساعدنا على فهم احتياجاتك، وذلك لنضمن أن تحصل 

دومًا على أفضل تجربة مصرفية معنا. نتطلع دائمًا 
التصالك بنا.

مع تحياتي،

فيصل عقيل
نائب الرئيس التنفيذي ا�فراد وإدارة الثروات

•    سيغا ريبابلك: اشتر 2 باور باس واحصل على
الثالثة مجانًا

•    سيغا ريبابلك في دبي مول: اشحن بطاقتك 
بمبلغ 200 درهم واحصل على 100 درهم مجانًا

•    سيغا ريبابلك في مارينا مول: اشحن بطاقتك 
بمبلغ 100 درهم واحصل على 50 درهم مجانًا

•    حلبة دبي للتزلج في دبي مول: اشتر جلسة تزلج 
واحصل على ا�خرى مجانًا لدى حلبة دبي للتزلج

يسري العرض لغاية 30 يونيو 2015.
 تفضل بزيار موقعنا اكتروني أو

قم بتحميل تطبيق مزايا من
امارات اسالمي لمزيد

من التفاصيل.

عملة ا�سبوع

استمتع بأسعار صرف خاصة وحصرية على عملة ا�سبوع عند 
صرف العمالت عبر فروعنا. تفضل بزيارة الفرع لمعرفة عملة 

ا�سبوع واالستفادة من ا�سعار التنافسية ا³ن!

مميز - خطة االستثمار الفريدة

بإمكانك ا³ن إدارة وتطوير أموالك بيسر وسهولة مع 
"مميز" خطة االستثمار الفريدة  التي تساعدك في إدارة 

وتطوير أموالك بالطريقة ا�سهل وا�نسب. استمتع 
بمجموعة من المزايا كميزة المساهمة الواحدة أو إمكانية 

الحصول على صناديق نقدية تتوافق مع أحكام الشريعة 
اسالمية، أو إمكانية تبديل الصناديق أو إعادة توجيهها، 

إضافة إلى رسوم تنافسية وعوائد التكافل العائلي التي 
تصل لغاية 101% من المساهمة ا�صلية.

«مميز» خطة االستثمار الفريدة تقّدم من «سالمة»  شركة التأمين 
العربية اسالمية، وامارات اسالمي موزع لهذا المنتج فقط.

تطبق الشروط وا�حكام.

حملة التبرع «مساعدة»

بدأنا بحملة تبرع لدعم برنامج «مساعدة» الخيري  لهيئة 
الصحة بدبي. بإمكانك الدعم بسهولة عن طريق إرسال 

DONATE <المبلغ> في رسالة قصيرة إلى 4451 مع 
تحديد المبلغ الذي ترغب بالتبرع به، أو عن طريق تحويل 

المبلغ إلى حساب الحملة عن طريق جهاز الصراف ا³لي. 
قامت هيئة صحة دبي بإطالق برنامج «مساعدة» بهدف 

مساعدة المرضى المحتاجين والمساهمة في دعم 
تجهيزات المشافي والمنشآت الطبية.  أي دعم مهما صغر، 

قد يحدث فرقًا كبيراً.

كنوز  للتوفير والربح الكبير

نهّنئ الرابحين في السحب ا�خير وهم السيدة حمده العتيبة 
والذي حصلت على الجائزة الكبرى جائزة مليون درهم، بينما فاز 

السيد أزين بهرام أزاري بشقة استوديو وكانت سيارة البنتلي 
من نصيب السيد ساجيش جوز بينما فاز 15 عميل بالجائزة 

النقدية االسبوعية. بادر بالتوفير ا³ن واحصل على فرصك في 
الفوز لتكون صاحب المليون أو شقة استوديو أو سيارة فخمة! 

تفضل بزيارة موقعنا لالطالع على التفاصيل.

يفخر امارات اسالمي أن يعلن عن إطالق بطاقة جمعية االتحاد 
التعاونية - تميز - من امارات اسالمي. تجمع البطاقة بين 

الميزات التي تقدمها جمعية االتحاد مع المزايا التي تكافئك على 
كل مشترياتك بما في ذلك مستلزمات المنزل والسفر والترفيه. 

احصل على 3.67% مرتجعات مقابل ما تنفقه لدى جمعية االتحاد 
على شكل نقاط «تشويس بوينتس» ونقاط «تميز». كما بإمكانك 

اكتساب نقاط «تشويس يوينتس» على كافة مشترياتك ا�خرى. 
باضافة إلى ذلك ستحصل على 10%  مرتجعات على كافة 

مشترياتك من جمعية االتحاد خالل أول شهرين.

إطالق بطاقة جمعية االتحاد 
االئتمانية تميز من امارات اسالمي

عروض "مزايا"


