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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد -الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك 

عبر الهاتف التي تحكم الخدمات المصرفية و ألحكام والشروط الخاصة ا المستند  يعكس هذا 
العربي لالستثمار  لمصرفعمالء ال  لألفراد إضافة إلى األحكام والشروط العامة –المتحرك 

 .( لألفراد"المصرف") والتجارة الخارجية
 
الضوء على معلومات مهمة حول الخدمات المصرفية عبر الماثل األساسية قائق بيان الح سلط ي 

 الهاتف المتحرك مثل المزايا واالمتيازات ونوع الخدمات.
 
  األشخاص المؤهلين  -أ 

  وبطاقة  خصم الحاصلين على بطاقة المصرف عمالء لخدمات متاحة الهذه
 حساب فعال.ب تانائتمان مرتبط

 
 (المزايا واالمتيازات )تحتسب الرسوم وفقًا لجدول الرسوم  -ب 

 تحويل األموال   - 1
  يدرهم اإلماراتالحسابات العميل ببين  
 يدرهم اإلماراتالالمصرف بحسابات  بين  
  يماراتدرهم اإلالاإلمارات العربية المتحدة بدولة داخل  
  التحويالت الدولية 

  إلى أي عملة أخرى أو  يدرهم اإلماراتاليعتبر أي تحويل من
 . باستخدام العمالت األجنبية على أنه تحويل دولي

 
  التالية: دفع فواتير الخدمات  - 2

  كل فواتير اتصاالت –اتصاالت 
o  شحن رصيد واصل 
o جي اس ام 
o ت المنزلي االنترن 
o  التلفزيون عبر االنترنت 
o هاتف المنزل 
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o  الشامل 
o  االنترنت عبر الكابل 

  شركة أبوظبي للتوزيع 
  شركة العين للتوزيع 
  هيئة كهرباء ومياه دبي 
  هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

 
إضافة إلى مجموعة من خدمات دفع الفواتير التي تتيح للعميل دفع أكثر من 

يستطيع العميل تحديد التاريخ المناسب له لدفع فواتير  دة.فاتورة في معاملة واح
 الخدمات.

 
  الحسابات  - 3

  وديعة ثابتة فتح حساب   - 1
وديعة ثابتة واختيار المبلغ والعملة والمدة فتح حساب يستطيع العميل  

 والتجديد.
 
  األوامر الدائمة  - 2

من حسابه )حساباته( إلى أي لتحويل لأمر دائم اضافة يستطيع العميل  
 محلًيا ودولًيا حساب ضمن قائمة المستفيدين )داخل المصرف و 

 
 طلب دفتر الشيكات   - 3

 25 أو 10يستطيع العميل طلب دفتر شيكات واختيار عدد الصفحات )
بدوره بإصدار صرف بنجاح يقوم المالطلب  إرسال( وبعد صفحة 50أو 

 دفتر الشيكات وإرساله إلى العنوان الذي يحدده العميل.
 

 خصم بطاقة ال  - 4
 تاريخ االنتهاء ورقم البطاقة إضافة إلى:االطالع على يستطيع العميل  
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  تغيير الرقم السري 
  / في حالة نسيانهالرقم السري  تغييرإنشاء 
  استخدام البطاقةايقاف 

 
  دفع الفواتير  - 5

  2اتير على النحو الموضح في البند يستطيع العميل دفع الفو . 
  1يستطيع العميل دفع مستحقات البطاقة على النحو الموضح في البند. 
  1يستطيع العميل تحويل األموال على النحو الموضح في البند . 
 غ.يستطيع العميل مراجعة كشف الحساب والبحث بين التواريخ والمبال 

 
 الوديعة )الودائع( الثابتة  - 4

طالع على قائمة ودائعه الثابتة الوديعة الثابتة االفتح حساب يستطيع العميل بعد  
 لدى المصرف والمعلومات التالية لكل وديعة:

  الفائدة )السنوي(معدل 
 المدة 
  تاريخ البداية وتاريخ االستحقاق 

 
 يةبطاقات االئتمانال  - 5

 يةبطاقات االئتمانالدفع مستحقات   - 1 
عبر  الواردة أدناه يةبطاقات االئتماناليستطيع العميل دفع مستحقات  

 الخدمات المصرفية عبر االنترنت:
 من المصرف  الخاصة به  يةبطاقات االئتمانال 
 الصادرة من المصرف  يةبطاقات االئتمانال 
 ن جهات أخرى الصادرة م يةبطاقات االئتمانال 
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  تفعيل ووقف استخدام البطاقات  - 2
لتفعيل ووقف استخدام   المتحركاتف يستطيع العميل استخدام تطبيق اله 

 البطاقات فورًا.
 
  تغيير الرقم السري للبطاقات  - 3

لتغيير الرقم السري   المتحركاتف يستطيع العميل استخدام تطبيق اله 
 بطاقات فورًا.لل

 
 لسحب النقدي من بطاقات االئتمانا  - 4

لتقديم طلب للسحب   المتحركاتف تطبيق الهاستخدام يستطيع العميل  
 .يةبطاقة االئتمانالالنقدي من 

 
  كشف حساب بطاقة االئتمان  - 5

 .يةبطاقات االئتماناليستطيع العميل اإلطالع على كشف حساب  
 

 القروض  - 6
يستطيع العميل اإلطالع على المعلومات التالية بعد الحصول على   - 1

 القرض:
 القرض  المتبقي منالمبلغ   - أ

 أصل مبلغ القرض   - ب
 بالشهور  ض مدة القر   -ج 
 تاريخ بداية القرض   - د
 تاريخ االستحقاق   - ه
 مبلغ القسط   - و
 تاريخ القسط التالي   - ز
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  /الجهة المستفيدةإدارة المستفيد  - 7
المستفيد. وشطب بإضافة وحذف  /الجهة المستفيدةيستطيع العميل إدارة المستفيد 

من بين دفع فواتير الخدمات والتحويالت  /الجهة المستفيدةيكون المستفيدقد 
دة اإلمارات العربية المتحدولة الداخلية داخل المصرف والتحويالت الداخلية داخل 

 والتحويالت الدولية.
 
  تغيير الرقم السري   - 8

  المتحركاتف يستطيع العميل تغيير الرقم السري للخدمات المصرفية عبر اله 
 واالنترنت بإدخال الرقم السري القديم ثم إدخال الرقم السري الجديد.

 
  الملف الشخصي  - 9

رة لدى المصرف مثل رقم الهاتف يستطيع العميل معرفة بياناته الشخصية المتوف 
 المتحرك ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والعنوان.

 
  الخدمات  - 10

  إدارة األجهزة  - 1 
 الوصول إلى األجهزة األخرى المسجلة. الغاء تفعيل يستطيع العميل  

 
 صورة الشيك  - 2 
 .صور الشيكات/يستطيع العميل اإلطالع على صورة الشيك  

 
  األوامر الدائمة  - 3 

إلى أي  حساباتهمن حسابه للتحويل يستطيع العميل إضافة أمر دائم 
 (.و محلًيا ودولًيا حساب في قائمة المستفيدين )داخل المصرف
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 الوديعة الثابتة الجديدة   - 4 
واختيار المبلغ والعملة والمدة وديعة ثابتة فتح حساب يستطيع العميل 

 والتجديد.
 

 تحديث البيانات الشخصية   - 5 
يستطيع العميل تحديث بريده اإللكتروني ورقم هاتف المكتب ورقم هاتف  

 المنزل وعنوانه.
 

 العمليات المصرفية عبر الساعات الذكية   - 6
ية عبر يستطيع العميل إنشاء رمز دخول إلى تطبيق الخدمات المصرف 

 الساعات الذكية.
 

 مواقع أجهزة الصراف اآللي والفروع  - 11
يستطيع العميل اختيار نوع الخريطة أو شكل الخريطة وتصنيف القائمة حسب  

 مواقع الصراف اآللي واإلمارة لمعرفة مواقع فروعنا وأجهزة الصراف اآللي.
 

  األخبار  - 12
 هذا القسم. يتم تحميل كل األخبار المتصلة بالمصرف في 

 
  العروض الترويجية  - 13

 يوضح هذا القسم العروض المتاحة التي يستطيع العميل االستفادة منها. 
 

  سعر الصرف  - 14
ستعراض أسعار صرف السعر الصرف لوحة يستطيع العميل اإلطالع على  

 العمالت الرئيسية.
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  إقرار
 من خاللالموضحة أدناه بالشروط  ويلتزم الشروط المذكورة أعاله، على بموجب هذا العميل  يوافق

 :الماثل األساسيةبيان الحقائق التوقيع على 
  بيان و عبر الهاتف المتحرك لخدمات المصرفية لالعامة شروط الحكام و األم وفهم استلبأنه 

 .األساسية الحقائق
  يرجى زيارة الموقع اإللكتروني م بيان حماية البيانات. )استلبأنهwww.almasraf.ae 

 على بيان حماية البيانات(.لإلطالع 
  لخدمات المصرفية عبر الهاتف ا  شروط  أحكام و تعديل في حق بال يحتفظ المصرف

 مدتهخطي موجه إلى العميل  بموجب إشعار وفًقا لتقديره المطلقفي أي وقت  المتحرك
 يومًا. (60) ستين

  في أي أو إلغاء لهذه الخدمة  سحبيقر العميل بأنه يحق للمصرف اجراء أي تعديل أو
  إلى العميل.  يوماً  (60)ستين مدته خطي  شعارإله المصرف يوجت  وقت بعد

 
 

  اسم العميل :
  التوقيع والتاريخ :

 


