نصائح مالية (مادة إعالنية)

مراقبة حساباتكم

المصرفية في أي زمان ومكان
برعاية

ال بد �أن تتابعوا �أو�ضاعكم المالية �إذا �سافرتم قي العطلة ال�صيفية .وت�ستطيعون مراقبة ح�ساباتكم في �أي زمان ومكان من
خالل الطرق التالية:

ت�ساعدكم الخدمات الم�صرفية الإلكترونية في تنفيذ وا�ستكمال احتياجاتكم
الم�صرفية على �أكمل وجه ،وذلك دون التق ّيد ب�ساعات عمل الفرع الذي
تتعاملون معه وعطالت نهاية الأ�سبوع والعطل الر�سمية �أو مجرد الذهاب �إلى
الفرع الذي تتعاملون معه .وبذلك ،ت�شعرون بمنتهى االطمئنان عند ال�سفر
للعمل �أو الترفيه .و يمنحكم هذا القدرة على و�ضع ميزانية وتخطيط ومراقبة
�أو�ضاعكم المالية .كما �ستتمكنون من متابعة نفقاتكم اليومية والعمليات
التي تجرى على بطاقاتكم االئتمانية وال�سحوبات �أو الإيداعات التي تتم �أثناء
وجودكم خارج الوطن.

تمويل �سفركم

يعد و�ضع ميزانية لق�ضاء العطالت دائ ًما فكرة ذكية ،وا�ستخدام الخدمات
الم�صرفية الإلكترونية يتيح لكم تنفيذ خطة لالدخار ب�سهولة ودون �أية متاعب.
على �سبيل المثال ،يمكنكم �أن تح�صروا ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآلي
للح�ساب الجاري فقط ،والذي �سيحد من النفاذ المبا�شر لح�ساب التوفير
الخا�ص بكم .ويمكنكم � ً
أي�ضا تحويل الأموال ب�شكل متكرر �شهر ًيا من ح�سابكم
الجاري �إلى ح�ساب التوفير الخا�ص بكم .وبحلول موعد العطلة الخا�صة بكم،
�سي�صبح لديكم مبلغ جيد مدخر في ح�ساب التوفير الخا�ص بكم لتمويل
رحلتكم! �إذا احتجتم �إلى النفاذ المبا�شر �إلى ح�ساب التوفير الخا�ص بكم
�أثناء ال�سفر ،ت�ستطيعون من خالل الخدمة الإلكترونية تحويل المبلغ الالزم
من ح�ساب التوفير الخا�ص بكم �إلى ح�سابكم الجاري ،ويمكنكم على الفور
�سحب الر�صيد الزائد من �أقرب �ص ّراف �آلي.
يعد الح�صول على قر�ض �شخ�صي و�سيلة �أخرى لتمويل عطلتكم �أو رحلة العمل
الخا�صة بكم من خالل الخدمات الم�صرفية الإلكترونية .فيمكنكم التقدم
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نكهات عائلية

بطلب للح�صول على قر�ض �شخ�صي والح�صول على ن�سبة فائدة
محددة م�سب ًقا وعلى الموافقة المبدئية عبر الإنترنت؛ وبمجرد ح�صولكم
على القر�ض ،يمكنكم و�ضع خطة ل�سداد الأق�ساط ال�شهرية با�ستخدام
الخدمات الم�صرفية الإلكترونية من خالل تحديد التحويالت ال�شهرية
المتك ّررة من ح�سابكم �إلى ح�ساب القر�ض لتجنب دفع الغرامات المترتبة
على ت�أخر ال�سداد ول�ضمان �سداد الدفعات في وقتها.

�إدارة �أموالكم �أثناء ال�سفر

ما�سة للمال �أثناء ال�سفر،
�إذا كان �أحد �أفراد الأ�سرة �أو الأ�صدقاء بحاجة ّ
يمكنكم ب�سهولة تحويل المال من ح�ساباتكم �إلى �أي ح�ساب
م�صرفي لطرف ثالث ،مما ي�سمح لكم بتزويدهم بالمال في مثل هذه
الحاالت الطارئة.

يعد تحويل الأموال بين ح�ساباتكم الم�صرفية مفيدًا � ً
أي�ضا عندما تعانون
من نق�ص في ال�سيولة ،وفي هذه الحالة يمكنكم تحويل المال من بطاقتكم
االئتمانية �إلى ح�سابكم الجاري .ويمكنكم ا�ستخدام التحويالت الإلكترونية
لت�سديد فواتير بطاقتكم االئتمانية في موعدها ،وهذا يجن ّبكم دفع ر�سوم
وفوائد �إ�ضافية ،بالإ�ضافة �إلى �سداد الفواتير الأخرى.
تعد الخدمات الم�صرفية الإلكترونية � ً
أي�ضا مفيدة لطلب دفتر �شيكات
وتعطيل بطاقات االئتمان (في حال حدوث حوادث م�ؤ�سفة مثل فقدان
البطاقة �أو �سرقتها �أثناء ق�ضاء الإجازة) ،ولطلب رمز  PINجديد وتحديث
بياناتكم ال�شخ�صية وعنوانكم دون الحاجة للقيام بزيارة فعلية للفرع الذي
تتعاملون معه.

