عرض حزمة من الخدمات البنكية ر
لشكات تكنولوجيا المعلومات وتقنية االتصاالت
ً
ر
ر
الت تعت باالتصاالت وتقنياتها ،ورغبة
حرصا من بنك المال
ي
األردن (كابيتال بنك) عىل دعم شكات تكنولوجيا المعلومات والشكات ي
الت تساهم يف
من بنك المال
ي
األردن لدعم هذا القطاع ،فانه يشنا ان نقدم لكم مجموعة من المنتجات والخدمات البنكية الممية ي
تسهيل أعمالكم وتحقيق أهدافكم وتلبية احتياجاتكم ورغباتكم.
ز
التحفيي لتحويل الرواتب:
 -1العائد
ر
ز
والت تعت بتحقيق عائد
المحىل
األردن وأكيها تقدما وحداثة يف السوق
اليامج لدى بنك المال
الينامج من اهم ر
يعتي هذا ر
ر
ي
ي
ي
ر
الينامج فرصة الحصول عىل عائد تحفيي شهري بنسبة
هذا
لكم
يقدم
حيث
،
الشهري
الرواتب
مرصوف
من
كة
للش
ومنفعة
ر
 %1من قيمة كل راتب لموظفيكم يتم تحويله اىل داخل البنك وحسب ر
الشوط التالية:
لصاف الراتب الذي يخضع للعائد التحفيي هو  500دينار.
❖ الحد األدن
ي
❖ رشط تحويل رواتب عدد موظفي ال يقل عن  20موظف/راتب وبمجموع قيمة الرواتب  20,000دينار بحد أدن.
❖ الحد األقىص لقيمة العائد التحفيي الشهري  500دينار.
علما بانه سبتم تقديم عروض وخدمات لموظف ر
الشكات تتناسب واحتياجاتهم من خالل إدارة الخدمات المرصفية لألفراد
ي
 -2حسابات تحت الطلب:
ر
األردن مية الحصول عىل فائدة شيطة توفر الحد األدن
يقدم لكم فتح حساب تحت الطلب ) (Call Accountلدى بنك المال
ي
يوم مقابل رصيد الحساب وتدفع الفائدة يف حسابكم نهاية كل
للرصيد والبالغ  25,000دينار وبحيث يتم احتساب الفائدة بشكل ي
شهر ،وال يوجد أي عموالت أو غرامات مقابل سحب أي مبالغ من الحساب عىل أن يقل الرصيد المتوفر عن  25,000دينار ليتم
االستمرار باحتساب الفائدة.
 -3منتجات وحلول إدارة النقد:
والت تشمل:
الت تمكنكم من إدارة النقد بشكل سهل وآمن ي
نقدم لكم مجموعة من المنتجات والحلول ي
ً
ون الجديد  SwitchON Businessالذي يمكنكم من إجراء كافة معامالتكم المرصفية الكيونيا ،منها عىل سبيل
 موقعنا االلكي يالمثال -االطالع عىل الحسابات والتحويالت الداخلية بي حساباتكم والتحويالت الداخلية لعمالء كابيتال بنك ودفع الفواتي من
خالل  eFawateercomوذلك عىل مدار الساعة باإلضافة إىل الحواالت المحلية والخارجية ضمن أوقات عمل ممتدة وتحميل
ملفات رواتب الموظفي وطلبات دفاتر الشيكات وغيها من الخدمات والمزايا .ويتمي موقع  SwitchON Businessبسهولة
وبساطة االستخدام والشية التامة لتعامالتكم ومعلوماتكم المالية واختصار الوقت والتكلفة .هذا وتجدر اإلشارة إىل أننا بصدد
تخفيض كافة الرسوم والعموالت عىل المعامالت المنفذة بواسطة الموقع.
 خدمات نقل وإيداع النقد بواسطة رشكة نقل معتمدة وبالخيارات التالية:ه عملية استالم األموال من الموقع المحدد من قبلكم بموجب أكياس النقد محكمة
❖ خدمة نقل النقد  :Cash In Transitي
والت يتم نقلها بواسطة رشكة معتمدة وإيداعها يف حساباتكم لدينا بحسب المبالغ الفعلية المستلمة ،وتتمي هذه
اإلغالق ي
الخدمة بالتخلص من المخاطر المرتبطة بعملية نقل النقد وإيداعه لدى البنك.
❖ خدمة نقل النقد مع التحقق من المبالغ فور االستالم :Cash In Transit with Cash Count Verify
ه عملية استالم
ي ً
األموال من الموقع المحدد من قبلكم بحيث يتم فرز وعد النقد فور استالمه وتزويدكم بفيشة االستالم فورا ونقل النقد
وإيداع المبلغ المثبت عىل الفيشة يف حساباتكم لدينا ،وتتمي هذه الخدمة بالتخلص من المخاطر المرتبطة بعملية نقل
النقد وإيداعه لدى البنك باإلضافة إىل عدم ظهور أية فروقات يف المبالغ المستلمة والمودعة يف الحساب.
وه آالت يتم تركيبها يف الموقع المحدد من قبلكم ويتم إيداع
❖ آالت اإليداع النقدي  :Cash Deposit Units/Machinesي
النقد فيها والحصول عىل فيشة فورية بقيمة النقد المودع وبسعة تياوح بي  1,000و  10,000ورقة نقدية بمختلف الفئات
النقدية وبعمالت مختلفة ،وتتمي هذه اآلالت بمية إيداع النقد ر
مباشة يف الحساب وعدم قبولها للعمالت المزورة والتخلص
وبالتاىل
من جميع المخاطر المرتبطة بعملية حفظ النقد ونقله باإلضافة إىل تقليل الوقت الالزم إليداع النقد يف الحسابات
ي
تقليل فجوة رأس المال العامل وكلف التمويل المرتبطة بذلك.
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للشكات والت تمكنكم من إجراء العمليات البنكية التالية ر
❖ بطاقة الرصاف اآلىل ر
لشكتكم:
ي
ي
 اإليداع النقدي:اآلىل بحد أقىص  2500دينار لكل إيداع بما
اف
رص
ال
خالل
من
اإليداع
عملية
اء
ر
إج
البطاقة
لحامل
يمكن
ي
اآلىل مبلغ  19,000دينار لليوم الواحد.
ال يتجاوز مجموع اإليداعات من خالل الرصاف ي
 إيداع الشيكات :يمكن لحامل البطاقة إيداع الشيكات بحد أقىص  45شيك يف وقت واحد بحيث يتم إيداع قيمة الشيكاتيوم عمل.
يف الحساب خالل ي
 -4البطاقات االئتمانية ر
للشكات:
 تتمثل بطاقات فيا  Signatureاالئتمانية بالمزايا التالية:ً
• سقف بطاقة ابتداء ا من  6,000دينار.
المجان اىل صاالت كبار الزوار يف المطارات.
• الدخول
ي
التلقان يف برنامج .Capital Rewards
اك
• االشي
ي
ر
• خدمات عديدة أخرى مقدمة من شكة فيا العالمية.
عي أجهزة نقاط البيع (Point of
فوري
بشكل
استبدالها
يمكن
نقاط
 يكافئكم برنامج  Capital Rewardsمن خالل منحكمر
) Saleلدى مجموعة واسعة من المحالت والمتاجر .بمجرد استخدام بطاقة فيا  Signatureاالئتمانية سيتم منحكم نقطة
الت يمكن استبدال النقاط فيها عىل موقع البنك
واحدة مقابل كل  7.5دينار .يمكنكم االطالع عىل قائمة المحالت/المتاجر ي
ون.
االلكي ي
 -5تسهيالت المرصفية:
ر
بإمكانكم الحصول عىل تسهيالت بنكية لغايات تمويل رأس المال العامل أو شاء األصول الثابتة (تمويل المصاريف الرأسمالية)
للشكة وخطة عمل ر
وبسقوف يتم االتفاق عليها لتلبية احتياجاتكم وبحسب التدفقات النقدية المتوقعة ر
الشكة المستقبلية ودراسة
الجدوى االقتصادية ر
وبشوط ممية يتم تحديدها لكل حالة عىل حدا ،ومثال عىل هذه التسهيالت:
والت تتمي بأسعار فوائد تفضيلية.
❖ قرض متناقص مقابل سلف البنك المركزي
ي
األردن ي
ر
❖ قرض متناقص مقابل ضمانة تصل إىل  %85من الشكة األردنية لضمان القروض.
❖ قرض متناقص مقابل ضمانات تقدمها ر
الشكة.
❖ سقف قروض دوار مقابل ضمانات تقدمها ر
الشكة.
ر
❖ سقف اعتمادات لتمويل التجارة الدولية مقابل ضمانات تقدمها الشكة.
❖ سقف كفاالت بمختلف أنواعها مقابل ضمانات تقدمها ر
الشكة.
❖ سقف جاري مدين مقابل ضمانات تقدمها ر
الشكة.
باإلضافة اىل ما ذكر أعاله ،نقدم لكم خدمات أخرى مثل إيداع الشيكات المؤجلة وتسويتها بتواري خ استحقاقها وإصدار الشيكات
البنكية (شيك مدير) وفتح وإدارة الحسابات بكافة أنواعها من حسابات جارية إىل ودائع آجلة بمدد مختلفة.
ر
اتيج وبناء عالقة طويلة األجل معكم
كما وأننا عىل أتم االستعداد لتلبية أية احتياجات أخرى لديكم متمني أن ننال ثقتكم كشيك اسي ر ي
ومؤكدين عىل حرصنا التام عىل تقديم أفضل الخدمات المرصفية بأعىل درجات الجودة والمهنية.
الييد
لمزيد من المعلومات واالستفسارات ،نرحب باتصاالتكم عىل ارقام الهواتف  0785050509 ،0795030653او بواسطة ر
ون riyad.khazendar@capitalbank.jo
االلكي ي
ً
مستعدون دائما لخدمتكم وتقديم األفضل لكم.
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