
يوفر ا�مارات ا�سالمي خيارين لخزائن ا�مانات. خدمات "لوكرز 
بلس" التي تقّدم مزيجا من ا�مان المعزز وإمكانية الوصول إلى 

خزائن ا�مانات الخاصة بك على مدار الساعة . باستخدم تقنية 
عالية، يمكنك الدخول عن طريق تقنية "البيومتري للخزائن" من 

خالل تقنية التعرف على راحة اليد.  يمكنك أيضا اختيار الخزائن 
التي تتوفر بأحجام صغيرة، متوسطة، كبيرة وكبيرة جدا وتقع 
أيضًا في أماكن مالئمة في 10 فروع من فروعنا في جميع 

أنحاء ا�مارات.

تفكر بالسفر أو إرسال ا�موال إلى أوروبا؟ مع أسعار اليورو 
الترويجية التي نقّدمها لك، ستكون عطلتك المقبلة خفيفة 

على الجيب. يمكنك أيضا االستفادة من التحويل المجاني 
لليورو عبر ا�نترنت في أي زمان ومكان.

في محاولة لالستمرار بتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا ، قمنا 
بتطوير وتحسين الخدمات المصرفية المتوفرة عبر تطبيق 

الهاتف المتحرك. حيث يضّم التطبيق ا®ن مجموعة من الخدمات 
الجديدة مثل فتح حسابات التوفير، خطط الدفع الميّسر، طلبات 

السفر، واستبدال نقاط "تشويس بوينتس" وغير ذلك الكثير. 
التطبيق الجديد متاح في جميع أجهزة أندرويد وأبّل.

مع إزدياد الضغط الناتج عن المسؤوليات اليومية، أنت تستحق 
أن تنعم براحة البال مع بطاقة ”إيزي“ من ا�مارات ا�سالمي 

المصممة لجعل حياتك أكثر سهولة من خالل العديد من 
الخدمات والمنافع المميزة. 

بطاقة ”إيزي“ ليست مجانية مدى الحياة وحسب، بل تمنحك 
رصيد ترحيبي بقيمة 200 درهم عند أول معاملة تجريها 

وتستمر المكافآت حيث ستحصل على مكافأة سنوية بقيمة 
200 درهم. با�ضافة إلى ذلك، تأتي البطاقة مع برنامج نقاط  
"تشويس بوينتس" وخيارات استبدال رائعة مقابل أميال الطيران، 

قسائم الموالت، محالت المجوهرات وغير ذلك الكثير. وأخيراً 
وليس آخراً، ستحصل على مزايا ال مثيل لها، خصومات وامتيازات 
في المطاعم والمحالّت التجارية في جميع أنحاء ا�مارات مع 

برنامج عروض "مزايا" من ا�مارات ا�سالمي.

قم بالتسجيل اليوم واستفد من خدمة تحويل الرصيد لمدة 
6 أشهر من دون أي رسوم معاملة 0%. يرجى زيارة موقعنا 

ا�لكتروني لمزيد من التفاصيل.

خدمة خزائن ا�مانات

إجتهد بعملك. واستمتع بالحياة.

عرض حصري على اليورو

تجربة محّسنة للخدمات المصرفية 
عبر الهاتف المتحرك

استمتع بالباقة العائلية في منتجع أتالنتس بدءاً من 
1,595 درهم إماراتي فقط @. يسري هذا العرض 

المدهش على جميع بطاقات فيزا من ا�مارات 
ا�سالمي حيث ينطبق على 2 بالغين و 2 أطفال 

ويشمل إقامة ليلة في غرفة ديلوكس وغير ذلك الكثير.

يسري العرض على بطاقات فيزا من ا�مارات ا�سالمي 
حتى 17 سبتمبر 2015، وللعطالت حتى نهاية سبتمبر. 

قد يتم تطبيق حجب المواعيد. تطّبق الشروط وا�حكام.

@ هذا السعر ال يتضّمن مايلي: 10 % رسوم خدمة،
10 % رسوم حكومية و 20 درهما رسوم سياحة 

للغرفة الواحدة كل ليلة.

تفضل بزيارة موقعنا االلكتروني أو قم بتحميل تطبيق 
"مزايا" من ا�مارات ا�سالمي لمعرفة جميع العروض.

رسالة ترحيب
عميلنا  العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا  الجديد من النشرة االخبارية الشهرية لشهر 
يونيو. 

بداية، أتقدم بخالص التهنئة لك ولعائلتك بمناسبة قرب حلول شهر 
رمضان المبارك.  أعاده اÊ علينا وعليك بالخير والبركات.  

إذا كنت تفكر في شراء سيارة جديدة خالل شهر رمضان، ما عليك إلّا 
أن تتوّجه إلى أي صالة من صاالت العرض المنتشرة في الدولة 

وتسأل عن أسعار التمويل الخاصة التي نقدمها على مجموعة من 
الطرازات الحديثة ومن مختلف التّجار. ال تنس أيضًا أن تستفيد من 

عروضنا الحصريّة في رمضان ومن أسعار صرف العمالت ا�جنبية 
الخاّصة لهذا ا�سبوع لدى أي من فروعنا. يرجى االّطالع على 

النشرة لمعرفة المزيد عن هذه ا�خبار السارة.

وعالوة على ذلك، تعرف على المزيد عن بطاقة ”إيزي“ التي أطلقها 
ا�مارات ا�سالمي منذ وقتٍ قريب، با�ضافة إلى خدمات تأجير 
الخزائن التي نقّدمها ومزايا "خّطة تكافل ا�مارات للتأمين على 
الحياة". يمكنك أيضًا تحميل النسخة ا�حدث من تطبيق الهاتف 

المتحرك وهي نسخة محّسنة ومدّعمة بمجموعة من الخصائص 
سهلة االستخدام لتجربة مصرفية سلسة.

أخيرا، أود أن أهنئ السّيد مصبح المسافري الفائز بالجائزة الكبرى
1 مليون درهم، السّيد كومار الذي حصل على سيارة بنتلي الفاخرة، 
والسّيدة خلود الطاهري التي فازت بشقة استوديو. با�ضافة إلى الـ 

60 رابح يومي بجوائز قيمة كل منها 5,000 درهم عبر حساب 
"كنوز" للتوفير لشهر مايو. كما أود أن أهنئ السّيدة مدية الشّحي 
التي فازت بسيارة أودي R8 ضمن حملة االّدخار ا�خيرة التي قمنا 

بها.

 وكعادتنا دائمًا، نحن يهمنا االطالع واالهتمام  بمالحظاتك القيمة 
بهدف استمرارنا على تحسين خدماتنا. كما  أننا نتطلع إلى اتصالك 

بنا حتى نتمكن من خدمتك بشكل أفضل.

مع تحّياتي
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي - ا�فراد وإدارة الثروات

النشرة ا�خبارية
لمتعاملي ا�مارات ا�سالمي

يونيو 2015

عروض شهر رمضان
خالل شهر رمضان المبارك، يمكن للعمالء االستفادة من 

العروض المختلفة و الحصرية للمنتجات. حيث سنقّدم مجموعة 
واسعة من المنتجات والخدمات مع أسعار خاصة با�ضافة إلى 

مجموعة من المزايا بما في ذلك، تقسيط تمويل عطالتك، 
بطاقات مجانية مدى الحياة وأسعار خاّصة لتمويل السيارات. 
ابق على تواصل معنا لمعرفة المزيد عن عروضنا الرمضانية 

المميزة.

خّطة تكافل ا�مارات 
للتأمين على الحياة

نتفهم في ا�مارات ا�سالمي مدى أهمية مستقبل عائلتك 
بالنسبة إليك.  لذا قمنا بتطوير خطة برنامج تكافل ا�مارات 

للتأمين على الحياة، وهي خطة متوافقة مع أحكام الشريعة 
تم تصميمها لحماية أعز ما لديك وضمان مستقبلهم المالي 
  .Êوراحة البال في حال حدوث أي عارض غير متوقع ال سمح ا

تساعد الخطة في تخطيط وتحقيق أهداف  عائلتك مثل التعليم 
والزواج، وحتى في فترة التقاعد.  إن هذه الخطة وسيلة 

ممتازة لضمان مستقبل عائلتك وذلك بفضل مرونة اختياراتها 
من الدفعات والمساهمات واالختيارات النقدية المتعددة من 
باقة متنوعة من االستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة 

ا�سالمية.
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