
الخدمات المصرفية المميزة

عندما يكون لديك 
فريق الدعم المناسب

الوقت ثمين بالنسبة لك، وقضاء بعضًا منه بالقيام بما تحب 
هو أمر مهم للغاية.

لذلك، ومن خالل مجموعة الخدمات والعروض ذات القيمة المضافة 
التي تقدمها الخدمات المصرفية المميزة في بنك اإلمارات دبي 

الوطني، سنمنحك المزيد من وقتك لتتمكن بالتالي من االستمتاع 
بالمزيد من تلك األمور التي لطالما رسمت البسمة على وجهك.

خدمات مصرفية بدون رسوممدير عالقات مخصص

أولوية الحصول على 
الخدمات في جميع فروع 
بنك اإلمارات دبي الوطني

مركز اتصال متوّفر على 
مدار الساعة طيلة أيام 

األسبوع 24/7

إمكانية الوصول إلى 
أموالك أينما كنت حول العالم

عروض حصرية في 
المطاعم وعند السفر

بطاقات خصم وائتمان مميزة

حلول إدارة الثروات

الخدمات المصرفية وصرف العمالت األجنبية لغير المقيمين
سواء كنت تعمل خارج الدولة أو أنك تقوم بالكثير من األعمال التي 

تتطلب تنفيذ معامالت بالعمالت األجنبية أو أن يكون لديك حساًبا لدى 
بنك اإلمارات دبي الوطني لكونك غير مقيم، فسيمكنك االستمتاع من 

مجموعة كاملة من خدمات وحلول الصرف األجنبي التي ستلبي بالفعل جميع 
احتياجات أعمالك.

مزايا حسابات التوفير

التحويالت

إن حساب التوفير القياسي الخاص بنا سيلبي إحتياجاتك المالية 
البسيطة بشكل جيد. سيقدم لك هذا الحساب، والذي يتوفر 
بالدرهم اإلماراتي فقط، سعر فائدة تنافسي وسيمكنك من 

الوصول إلى مدخراتك متى وأينما كنت في حاجة إليها. ميزات هذا 
الحساب األخرى هي:

> فائدة سنوية بقيمة 0.20٪ على األرصدة
> بطاقة خصم دولية مجانية

> إمكانية الوصول إلى مدخراتك على مدار الساعة وذلك عن طريق  
   خدماتنا المصرفية عبر تطبيق الهاتف المتحرك وعبر اإلنترنت، أو  
   من خالل الخدمات المصرفية عبر الهاتف وأجهزة الصراف اآللي

> تسهيالت سداد فواتير الهاتف والكهرباء مع ميزة تعبئة حساب  
   "سالك" ودفع غرامات الطرق والفواتير األخرى

تّم تصميم حساب "سمارت سيفر - Smart S@ver"، المقّدم من 
الخدمات المصرفية المميزة، لألشخاص الذين يرغبون في إدارة 
حساباتهم عبر اإلنترنت، ويتوفر بمجموعة من خيارات العمالت 

األجنبية (الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني)، 
ويقدم أسعار فائدة أعلى ويتمّيز بسهولة اإلدارة وذلك عن طريق 

األدوات سهلة االستخدام. تتضمن ميزات هذا الحساب األخرى:
> معدالت فائدة محسوبة بناًء على قيمة األرصدة اليومية

> إمكانية فتح وإدارة حساب من خالل خدماتنا المصرفية عبر   
   تطبيق الهاتف المتحرك وعبر اإلنترنت

إذا كنت ترغب في االحتفاظ بأرصدة متعددة بعمالت مختلفة، ولكن 
في حساب واحد فقط، فإن حساب "حساب التوفير بالعمالت 

األجنبية - Currency Passport Savings" هو الحساب المناسب 
لك، فهو يقدم معدالت فائدة جذابة وسيسمح لك بدفع فواتيرك 

بسهولة.
> الحساب متوفر بعملة الدوالر األمريكي، الجنيه اإلسترليني،   
   الدوالر األسترالي، الدوالر الكندي، الفرنك السويسري، اليورو،  

   الين الياباني، الدوالر السنغافوري، الدوالر الكندي، الدينار األردني،  
   والدينار الكويتي

> فائدة 0.15٪ على عمالت مختارة.
> إمكانية تنفيذ عمليات التحويل بعمالت مختلفة بين حسابات  

   التوفير بالعمالت األجنبية.
> تسهيالت دفع فواتير الهاتف والكهرباء، وإعادة تعبئة حساب  

   "سالك" ودفع غرامات الطرق وغيرها
> كشف حساب ربع سنوي.

خدمة التحويل "دايركت ريمت"
أرسل األموال خالل 60 ثانية باستخدام خدمة التحويل "دايركت 

ريمت - DirectRemit" إلى البنوك الشريكة لنا من خالل الخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت وعبر تطبيق الهاتف المتحرك، وذلك إلى 
الهند وباكستان والفلبين وسريالنكا ومصر والمملكة المتحدة.

التحويالت البرقية (التلغرافية):
إرسل الحواالت المحلية والدولية، واستفد من ميزة التسجيل 

الفوري للمستفيدين عبر اإلنترنت والتي ستوّفر لك الخصوصية 
بنسبة 100٪ واألمان التام المقدم من خالل تأكيدات تنفيذ 

العمليات المرسلة إليك عبر البريد اإللكتروني عند إتمام المعاملة. 
إن المعامالت التي تتم خالل ساعات العمل القياسية ستقّيد 

في نفس اليوم. واألموال المحّولة إليك من أي مكان ستقّيد في 
رصيد حسابك مجاًنا وستستلم إشعارات فورية بهذه العمليات 

.SMS من خالل الرسائل النصية القصيرة

تحويل ويسترن يونيون:
ارسل األموال على الفور إلى أكثر من 500,000 موقع وكيل حول 
العالم وذلك من خالل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك 

وعبر اإلنترنت

نحن نقدم أيًضا أسعار صرف عمالت أجنبية تفضيلية ومعامالت تحويل 
مجانية ستجعل تنفيذ الحواالت من خالل بنك اإلمارات دبي الوطني أمًرا 

جذابة للغاية. ما عليك سوى تحويل األموال من خالل الخدمات المصرفية 
عبر تطبيق الهاتف المتحرك وعبر اإلنترنت الخاصة بنا.

الثروات والتأمين المصرفي

حلول إدارة الثروات
• نهج استثماري مصّمم حسب تفضيالتك

• االستثمار في األسهم، صناديق االستثمار، السندات، السلع،  
  المنتجات المهيكلة والعمالت األجنبية

ضمان مستقبل عائلتك
• خطط حماية لألسرة

• احِم نفسك من الحاالت الطارئة في الحياة من خالل خطط    
الحماية الطويلة األمد، وخطط تغطية الحوادث والصحة وخطط  

  التغطية من األمراض الخطيرة

حماية الثروات
• احصل على تغطية تأمينية للمنزل واألغراض الشخصية سواًء  

  كنت مسافرًا أو ال
• تجّول حول العالم مع خطط التأمين على السفر

مديرو العالقات: هم مندوبون مخّصصون من بنك اإلمارات دبي 
الوطني لتلبية جميع احتياجاتك المصرفية واالستثمارية (الخدمات 

المصرفية اليومية، إدارة الثروة واالستثمارات، صرف العمالت 
األجنبية والخدمات المصرفية المشابهة).

الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف المتحرك: قم بتنفيذ 
معظم المعامالت المصرفية التي تحتاج إليها من خالل تطبيق 

الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. لقد قمنا بجعل تنفيذ 
أصعب المعامالت عمليات سهلة للغاية.

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت: اختبر خدمات مصرفية عبر 
اإلنترنت يمكن تخصيصها بالكامل مما سيجعلها أسهل بكثير.

الخدمات المصرفية عبر جهاز الصراف اآللي: مع شبكة تضم 
أكثر من 600 جهاز صراف آلي تّم توزيعها في جميع أنحاء اإلمارات 
العربية المتحدة، فإنك بالتأكيد ستجد جهاًزا لخدمتك في أي مكان 

ستكون فيه.

الخدمات المصرفية عبر الهاتف: إذا كنت بحاجة للمساعدة، 
فنحن على بعد مكالمة هاتفية فقط. ما عليك سوى اإلتصال بنا 

على 100 800

الفروع: أكثر من 65 فرًعا في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة، 
وفروع دولية متواجدة في الهند، المملكة المتحدة، الواليات 

المتحدة األمريكية، المملكة العربية السعودية، ،سنغافورة، مصر، 
وتركيا.

الحياة مليئة بالمفاجآت واالستعداد لها هو أفضل طريقة للتعامل معها. 
مع خطط التوفير والتأمين على الحياة الخاصة بنا، سيمكنك االطمئنان على 

مستقبلك المالي فـي جميع األوقات.

طرق إنجاز األعمال المصرفية

إن إلتزامنا بتقديم خدمات ممتازة ومنتجات مبتكرة جعلنا البنك الرائد في 
مجال الخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة. نحن 
في سعي متواصل إلى استكشاف طرق جديدة لتعزيز تجربتك المصرفية 

وذلك من خالل خدماتنا المصرفية عبر اإلنترنت والمتوفرة على الكمبيوتر 
المحمول أو الجهاز اللوحي الخاص بك.

المستندات المطلوبة لفتح حساب لدى 
بنك اإلمارات دبي الوطني

> نموذج طلب فتح حساب معبأ بالتفاصيل الكاملة

> صورة من جواز السفر (صور عن جوازات السفر) وجواز   
   السفر األصلي (جوازات السفر األصلية) من أجل عملية  

   التصديق

> إثبات عنوان مكان اإلقامة
• فاتورة دفع خدمات أو مرافق عامة أو أي مستند مماثل آخر  
  (بالعنوان الكامل، ويجب أن ال تقل مدة اإلقامة بالعنوان   

  المذكور عن 3 أشهر)

> مصدر الدخل
• الرخصة التجارية، أو

• كشوفات الحساب المصرفية

ابدأ عالقتك المصرفية مع أفضل بنك لخدمات األفراد في الشرق 
األوسط*

الخدمات المصرفية المميزة من بنك اإلمارات دبي الوطني

اقطف ثمار نجاحك

تقدم اآلن

* جوائز يوروموني للتميز 2021

حّمل تطبيق الخدمات 
المصرفية عبر الهاتف المتحرك

اشترك في خدمات الدردشة 
المصرفية عبر تطبيق واتساب

https://www.emiratesnbd.com/en/campaign-form/apply/?source=sanonres

