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نصائح مالية )مادة إعالنية(

تخيلوا اأنف�سكم واأنتم ت�ستلقون على اأريكة من الجلد الفاخر، وتحت�سون الإك�سبر�سو ال�ساخنة في اأجواء هادئة، فيما يقوم موظف البنك بتدليلكم... نعم، 

موظف م�سرفي.  

اإدراًكا منها لأهمية الحتفاظ بعمالئها الأكثر ثراًء، اأن�ساأت الكثير من 

البنوك خدمات م�سرفية �سخ�سية تهدف اإلى تقديم معاملة خا�سة لكبار 

 ”Premier“ ال�سخ�سيات لمجموعة مختارة من العمالء. ت�سمى هذه الخدمة

في بنك HSBC،  و“Elite” في البنك العربي، و“�سفوة” في بنك الأردن 

    .INVESTBANK في ”PRIME“دبي الإ�سالمي، و

تتمحور هذه الخدمة الخا�سة حول اإن�ساء وتنمية عالقات �سخ�سية معكم 

لتقديم خدمات م�سرفية نوعية ومخ�س�سة تتنا�سب واأ�سلوب حياتكم. 

كيف تت�أهلون؟
لدى جميع البنوك معايير تاأهيل مختلفة، ولكن يتلخ�ص الح�سول على 

الخدمات المميزة بمدى م�ساهمة اأن�سطتكم الم�سرفية في اأعمال البنك. قد 

ترتكز على المحافظة على ر�سيد متو�سط في الح�سابات الجارية اأو ح�سابات 

التوفير اأو الودائع لأجل اأو اأنها قد تكون ذات �سلة بت�سهيالت الرهن العقاري 

التي ت�ستخدومنها من البنك، اأن يكون لديكم الحد الأدنى لالأجور التي يتم 

تحويلها اإلى البنك �سهرًيا. 

كيف يمكنكم اال�ستف�دة؟
كعمالء في البنك ال�ستثماري، �سيتم تعيين مدير عالقات على درجة عالية من 

الكفاءة ليكون بمثابة م�ست�ساركم المالي والم�سرفي ال�سخ�سي. �سيكون هذا 

الموظف على دراية تامة بح�ساباتكم وتوجهاتكم الم�سرفية، و�سيكون متواجًدا 

ا  لتوجيهكم وتقديم الم�سورة اإليكم. يمكن لفريق خدمة العمالء الكبار اأي�سً

اإجراء زيارات اإلى مقر عملكم اأو منزلكم لت�سهيل معامالتكم الم�سرفية. 

ا باأ�سعار فائدة تف�سيلية على الت�سهيالت الئتمانية،  و�سيتمتع العمالء اأي�سً

�سواء اأكان ذلك قر�ص الرهن العقاري، قر�ص �سيارة، اأو قر�ص �سخ�سي؛ 

حيث اأنكم �ستدفعون فائدة اأقل من العمالء العتيادين. وقد ت�ستفيدون 

من زيادة اأ�سعار الفائدة على الودائع، مما يعني تحقيق عائدات اأكبر 

على اإيداعاتكم. 

ا اأن يقدم لعمالء “PRIME” خدمات م�سرفية باأ�سعار  يمكن للبنك اأي�سً

مخف�سة اأو مجاًنا، كالحوالت البنكية الإلكترونية ودفاتر ال�سيكات، اأو قد 

تكون باإ�سدار بطاقات ائتمان مجاًنا بدون ر�سوم اإ�سدار. 

عند زيارتكم اإلى البنك،�ستتاح لكم مراكز خدمة مخ�س�سة لكم، 

موؤثثة ب�سكل جذاب وفيها من�سدة للم�سروبات وقنوات اإخبارية واآخر 

م�ستجدات ال�سوق المبا�سرة، وقاعات اجتماعات خا�سة و�سالت مريحة 

ا باإر�سال  لكم لإتمام اأعمالكم في مكان هادئ ومريح. قد يقوم البنك اأي�سً

باقات ترحيبية.

كيف تح�سلون على مك�نة كب�ر العمالء؟
يمكنكم تحقيق هذه المكانة من خالل تعزيز ح�ساباتكم الم�سرفية. في 

حال كانت تعامالتكم الم�سرفية قائمة مع اأكثر من بنك، فكروا في نقل 

ح�ساباتكم اإلى بنك واحد.  

www.investbank.jo للح�سول على المزيد من الن�سائح، زوروا الموقع

تمثل المعلومات المذكورة في هذه المقالة ن�سائح عامة، ول ينبغي اأن يف�سرها 

القّراء على اأنها تو�سيات مالية م�سمونة لتخاذ اأي اإجراء.

تقوم بع�ص البنوك في ال�سوق الأردنية بتقديم هذه الخدمة، ومنها

.INVESTBANK
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