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تشمل مراكز »فوري« لتحويل األموال
بنك الجزيرة يعلن استمرارية عمل فروعه خالل شهر رمضان

أعلـن بنـك الجزيـرة اسـتمرار العمـل خـال شـهر رمضـان لعـام 1441هــ يف فروعـه املنتـرة حـول اململكة و ذلـك من األحد 

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

»فـوري « لتحويـل األمـوال التابعـة لبنـك الجزيـرة ، مـن األحـد اىل الخميـس مـن السـاعة 10 صباحـاً إىل السـاعة الرابعـة عـراً.

وأشـــار األســـتاذ محمـــد بـــن ســـعود الســـاري، نائـــب الرئيـــس ورئيـــس شـــبكة الفـــروع وقنـــوات التوزيـــع يف بنـــك الجزيـــرة 

إىل اســـتمرار البنـــك يف اســـتقبال عمائـــه الكـــرام  مـــع األخـــذ بكافـــة اإلجـــراءات االحرتازيـــة املتبعـــة ، وذلـــك يف إطـــار حـــرص 

بنـــك الجزيـــرة البالـــغ عـــى وضـــع خدمـــة العمـــاء كأولويـــة لتيســـر إمتـــام عملياتهـــم املرفيـــة الرضوريـــة داخـــل الفـــروع  خـــال 

هـــذه الفـــرتة.

وأشـار إىل أنـه ميكـن للعمـاء االسـتفادة مـن الخدمـات املرفيـة مـن خـال قنـوات بنـك الجزيـرة املختلفـة إمـا عـر شـبكة 

أجهـزة الـراف اآليل املنتـرة يف أنحـاء اململكـة، أو مـن خـال اسـتخدام الخدمـات اإللكرتونيـة عـى مـدار السـاعة مثـل 

»الجزيـرة أون اليـن« و »الجزيـرة سـارت« إضافـة إىل الهاتـف املـريف »الجزيـرة فـون« و التـي تتيـح اجـراء كافـة العمليـات 

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

التـى  الحـد املنخفـض  العمـات ذات  و بطاقـة  االئتـان  لبطاقـات  االخـرى  العـروض واملزايـا  مـن  للعديـد  هـذا وباالضافـه 

يسـتطيع العميـل الحصـول عليهـا دون الحاجـه لزيـاره الفـرع. جميـع بطاقـات بنـك الجزيـرة االئتانيـة لديهـا خاصيـه التقسـيط 

بسـعر الـكاش وملـدة تصـل إىل ١٢ شـهر، كـا 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.

كـا قـد اطلـق بنـك الجزيـرة مؤخـراً خدمـة تحويـل األمـوال داخليـا ودوليـاً مجانـاً عـر قنواتـه اإللكرتونيـة لجميـع عمـاء البنـك ، 

وذلـك تبعـا للجهـود املبذولـة للتعامـل مـع اثـار فايـروس كورنـا املسـتجد يف اململكـة العربيـة السـعودية.

املبـارك  رمضـان  شـهر  خـال  العاملـة  األمـوال  لتحويـل  فـوري  ومراكـز  الجزيـرة  بنـك  فـروع  حـول  املعلومـات  مـن  وللمزيـد 

www.baj.com.sa الجزيـرة  لبنـك  اإللكـرتوين  املوقـع  زيـارة  ميكنكـم  البنـك  يقدمهـا  التـي  والخدمـات 


