اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

تشمل مراكز «فوري» لتحويل األموال
بنك الجزيرة يعلن استمرارية عمل فروعه خالل شهر رمضان
أعلـن بنـك الجزيـرة اسـتمرار العمـل خلال شـهر رمضـان لعـام 1441هــ يف فروعـه املنتشرة حـول اململكة و ذلـك من األحد

اىل الخميـس مـن السـاعة  10صباحـاً إىل  3ظهـرا ماعـدى فـروع مكـة املكرمـة اىل السـاعة  2ظهـرا  ،كما سـتعمل مراكـز

«فـوري » لتحويـل األمـوال التابعـة لبنـك الجزيـرة  ،مـن األحـد اىل الخميـس مـن السـاعة  10صباحـاً إىل السـاعة الرابعـة عصرا ً.
وأش ــار األس ــتاذ محم ــد ب ــن س ــعود الس ــاري ،نائ ــب الرئي ــس ورئي ــس ش ــبكة الف ــروع وقن ــوات التوزي ــع يف بن ــك الجزي ــرة

إىل اســتمرار البنــك يف اســتقبال عمالئــه الكــرام مــع األخــذ بكافــة اإلجــراءات االحرتازيــة املتبعــة  ،وذلــك يف إطــار حــرص
بنــك الجزيــرة البالــغ عــى وضــع خدمــة العمــاء كأولويــة لتيســر إمتــام عملياتهــم املرصفيــة الرضوريــة داخــل الفــروع خــال

هــذه الفــرة.

وأشـار إىل أنـه ميكـن للعملاء االسـتفادة مـن الخدمـات املرصفيـة مـن خلال قنـوات بنـك الجزيـرة املختلفـة إمـا عبر شـبكة
أجهـزة الصراف اآليل املنتشرة يف أنحـاء اململكـة ،أو مـن خلال اسـتخدام الخدمـات اإللكرتونيـة على مـدار السـاعة مثـل

«الجزيـرة أون اليـن» و «الجزيـرة سمارت» إضافـة إىل الهاتـف املصريف «الجزيـرة فـون» و التـي تتيـح اجـراء كافـة العمليـات

املرصفيـة اضافـة اىل الحـواالت املحليـة و الدوليـة .كذلـك توفـر وسـائل الدفـع البديلـة مـن دون الحاجـه إىل اللمـس.

هـذا وباالضافـه للعديـد مـن العـروض واملزايـا االخـرى لبطاقـات االئتمان و بطاقـة العملات ذات الحـد املنخفـض التـى

يسـتطيع العميـل الحصـول عليهـا دون الحاجـه لزيـاره الفـرع .جميـع بطاقـات بنـك الجزيـرة االئتامنيـة لديهـا خاصيـه التقسـيط
بسـعر الـكاش وملـدة تصـل إىل  ١٢شـهر ،كما يسـتطيع العميـل تحويـل النقـد مـن حسـاب البطاقـة إىل الحاسـب الجـاري
مجانـاً ومـن دون أي رسـوم كذلـك السـحب النقـدي مـن اجهـزه رصاف بنـك الجزيـره مـن دون أي رسـوم اضافيـة.

كما قـد اطلـق بنـك الجزيـرة مؤخـرا ً خدمـة تحويـل األمـوال داخليـا ودوليـاً مجانـاً عبر قنواتـه اإللكرتونيـة لجميـع عملاء البنـك ،
وذلـك تبعـا للجهـود املبذولـة للتعامـل مـع اثـار فايـروس كورنـا املسـتجد يف اململكـة العربيـة السـعودية.

وللمزيـد مـن املعلومـات حـول فـروع بنـك الجزيـرة ومراكـز فـوري لتحويـل األمـوال العاملـة خلال شـهر رمضـان املبـارك
والخدمـات التـي يقدمهـا البنـك ميكنكـم زيـارة املوقـع اإللكتروين لبنـك الجزيـرة www.baj.com.sa
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