
�ول مرة يقدم ا�مارات ا�سالمي عرض االسترداد النقدي عند 
إرسال ا�موال إلى الخارج. ا�ن، يمكنك تحويل أموالك الى الخارج 

مجانًا مع استرداد نقدي يصل إلى 200 درهم.  ايضًا إذا كنت حاصل 
على تمويل شخصي لدينا، ستحصل على مايصل إلى 400 درهم 

كإسترداد نقدي عند تحويل ا�موال الى الخارج.  لمزيد من 
المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على االنترنت. يسري العرض

لغاية مارس 2016.
تطّبق الشروط وا�حكام.

استخدم بطاقة الخصم أو االئتمان الخاصة بك من 
ا�مارات ا�سالمي أثناء سفرك إلى الخارج واستفد من 5% استرداد 

نقدي يصل لغاية 300 درهم على كل نفقاتك الدولية. يسري 
العرض لغاية 15 يناير 2016.

تطّبق الشروط وا�حكام.

إذا كنت تفكر بشراء سيارة هيونداي جديدة، فنحن نقدم لك الفرصة 
المثالية.  انطالقًا من شراكتنا مع مجموعة جمعة الماجد، نقدم 

لك تمويل سيارة بسعر ربح يبدأ من 2.59%  على سيارات 
هيونداي مع تأجيل الدفعة ا�ولى الخاصة بك لمدة تصل إلى

90 يومًا. 
تطّبق الشروط وا�حكام.

إذا قمت بفتح حساب في ا�مارات ا�سالمي ا�ن، أرفق ذلك بأحد 
منتجاتنا وخدماتنا المختارة لتحصل على عرض ممّيز كهدية ترحيبية. 

اكسب نقاط المكافآت، وخدمات برقية مجانية، بالتأكيد خالية من 
التكاليف، وعلى أساس شهري.

تطّبق الشروط وا�حكام.

احصل على بطاقة االسترداد النقدي من ا�مارات ا�سالمي مجانًا 
مدى الحياة. استفد من مجموعة واسعة من المزايا الفريدة من 

نوعها والتي تتضّمن 10% استرداد نقدي عند ا�نفاق في دو أو 
اتصاالت، 5% استرداد نقدي عند ا�نفاق في المتاجر ا�لكترونية 

با�ضافة إلى 1% استرداد نقدي على باقي النفقات. اتّصل على 
الرقم 995 599 600.

تطّبق الشروط وا�حكام.

بطاقة استرداد نقدي مجانًا مدى الحياة عروض رائعة لموسم الشتاء

مفاجأة ترحيبية للعمالء الجدد ارسل أموالك مجانًا وأحصل على 
استرداد نقدي

النشرة ا�خبارية
لمتعاملي ا�مارات ا�سالمي

يناير 2016   

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

استخدم بطاقة الخصم أو االئتمان الخاصة بك من
ا�مارات ا�سالمي في سكوتس أميريكان جريل واحصل 

على خصم %20.

يسري العرض لغاية نوفمبر 2016. تفّضل بزيارة
موقعنا ا�لكتروني أو قم بتحميل تطبيق مزايا من  

ا�مارات ا�سالمي لالّطالع على جميع العروض.

تطّبق الشروط وا�حكام.

نرّحب بك في إصدارنا ا�ّول لعام 2016.

عميلنا العزيز،

تعبيراً عن التزامنا بجعل العام الجديد ممّيزاً وغنيًا بالمزايا، 

سنستمّر بتحسين المنتجات، والخدمات والعروض الترويجية 

التي نقّدمها لك. ويسّرني أن أقدم لك مجموعة من 

العروض الرائعة التي صممناها خصيصًا لك.

الكثير من عروض االسترداد النقدي نقّدمها لك هذا الشهر. 

يمكنك االستفادة من 5% استرداد نقدي مقابل كل 

مشترياتك الدولية عبر بطاقة ا�مارات ا�سالمي أثناء إجازتك. 

كما يمكنك إجراء التحويالت النقدية من حسابك في

ا�مارات ا�سالمي لالستفادة من عروض االسترداد النقدي 

الفورية. وماذا أيضًا؟ نقّدم لك بطاقة االسترداد النقدي مجانًا 

مدى الحياة، وبذلك تستطيع تحقيق االستفادة القصوى 

دون الحاجة لدفع أي رسوم سنوية.

إن كنت جديداً معنا، فاسمح لي أن أرحب بك بطريقتنا الخاصة. 

حيث نقّدم مجموعة من العروض والمزايا الخاصة بعمالء 

تحويل الراتب الجدد ويمكنك االطالع عليها كاملة وبالتفصيل 

من خالل نشرتنا ا�خبارية الشهرية هذه.

إذا كنت تفكر بشراء سيارة هيونداي جديدة، فيمكنك ا�ن 

االحصول على تمويل سيارة بسعر ربح يبدأ من %2.59.

قم باالطالع على التفاصيل في هذه النشرة.

ال تنس زيارة موقعنا ا�لكتروني أو أحد فروعنا القريبة 

لالستفادة من عرض العمالت ا�جنبية لهذا الشهر.

وفي النهاية، أوّد أن أهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" 

للتوفير، السيدة فاطمة عبداÈ على ربح سيارة بنتلي 

الفاخرة؛ با�ضافة إلى 60 رابح يومي بجوائز نقدية قيمة كل 

منها 5,000 درهم خالل شهر ديسمبر.

نتمنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، 

نتطلع إلى اتصالك بنا حتى نتمكن من خدمتك بشكل أفضل.
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