ستاندرد تشارترد وبالتعاون مع ماستركارد يطرح بطاقة االسترداد النقدي األولى
من نوعها في اإلمارات ضمن فئة محفظة الهواتف الذكية
البطاقة االئتمانية بالتينيوم  Xتستهدف جيل األلفية البارع في التقنيات الرقمية
والمتعطش لمزايا االسترداد النقدي
 04ديسمبر  ،2018دبي  -انسجاما ً مع أهدافه المتمثلة بتقديم أرقى الحلول العالمية في دولة اإلمارات
وبالتعاون مع ماستركارد ،الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع ،أطلق بنك ستاندرد
تشارترد اليوم بطاقة االئتمان بالتينيوم  Xلعمالئه من جيل األلفية في اإلمارات.
وتتميز هذه البطاقة ،التي تجعل من ستاندرد تشارترد أول بنك يطرح خدمة استرداد النقود ضمن فئة
محفظة الهواتف الذكية في اإلمارات ،بتصميمها الفريد واستهدافها لشريحة جيل األلفية المعروف ببراعته
في استخدام التقنيات الرقمية وتعطشه لخدمات استرداد النقود ،حيث توفر البطاقة ميزة استرداد النقود لما
يصل إلى  %10من قيمة كافة أنواع اإلنفاق خارج البالد وعبر اإلنترنت ومن خالل محفظة الهاتف
الذكي ،بما في ذلك المشتريات من متاجر آبل باي وسامسونغ باي وغوغل باي.
باإلضافة إلى مزايا االسترداد النقدي الرائدة ،سيستفيد العمالء أيضا ً من العروض التي تتضمن "اشتري
واحدة واحصل على الثانية مجاناً" ،وقهوة مجانية من كوستا كافيه ،وخصم  %20عند استعمال تطبيق
كريم ،وخصم يصل إلى  %30على خدمات كلير تريب ،وميزة الدخول إلى صاالت المطار في أكثر من
 20وجهة محلية وعالمية وغير ذلك الكثير.
وتعقيبا ً على ذلك ،أدلت روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات بتصريح
جاء فيه" :ما برحنا نقدم خدماتنا لمختلف فئات وشرائح المجتمع في اإلمارات منذ  60عاماً ،ويسرنا أن

نقدم برنامجنا األول من نوعه في االسترداد النقدي عبر البطاقة االئتمانية لعمالئنا من جيل األلفية في
اإلمارات .فبنك ستاندرد تشارترد ،كمؤسسة مالية عالمية رائدة ،ملتزم بالمثابرة الدائمة على تقديم منتجات
وخدمات تلبي االحتياجات المالية لعمالئنا على نحو فريد ومميز .ويأتي إطالق بطاقتنا االئتمانية الجديدة
بالتينيوم  Xمن ماستركارد منسجما مع التزامنا هذا وسيضمن وفورات كبيرة في النفقات المعيشية لشريحة
جيل األلفية التي ال تحظى بخدمات كافية".
ومن جهته ،قال خالد الجبالي ،الرئيس اإلقليمي لماستركارد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
"يساهم إطالق هذه البطاقة الفريدة بالتينيوم  Xفي ربط عمالئنا من جيل األلفية في دولة اإلمارات بعالم
مليء باالحتماالت التي ال تقدر بثمن ،وذلك من خالل تلبية رغباتهم بالسفر والتكنولوجيا .ال شك أن تعاوننا
مع بنك ستاندرد تشارترد جاء تجاوبا ً مع طلب هذه الفئة الهامة من المجتمع ،وبفضل هذا التعاون المثمر،
سنتمكن من تحقيق نمو كبير في عالم المدفوعات غير النقدية في المنطقة .كما أننا نسخر قوة وفعالية مثل
هذه الشراكات لنساهم في تطوير نظام رقمي قوي واتخاذ خطوات أخرى لالرتقاء برؤيتنا نحو االنتقال
إلى عالم خا ٍل من النقد".
وأبرم البنك ،كميزة إضافية ولفترة محدودة ،شراكة حصرية مع خمسة من أكبر المتاجر في مختلف
المجاالت بالدولة ،ليوفر لعمالئه قيمة إضافية تبلغ  3,500درهم .كما سيحظى العمالء بخصومات على
خدمات ومنتجات تطبيق كريم وديليفرو وتجول وسامسونغ وريل سينما لمدة تتراوح بين  6أشهر و12
شهراً .فعالوة على االسترداد النقدي بنسبة  ،%10يمكن للعمالء االستفادة من خصم يصل إلى %25
عند الشراء من المتاجر الشريكة للبنك .فعند استخدام تطبيق كريم ،على سبيل المثال ،سيحصل العمالء
على خصم يصل إلى  %25على  8توصيالت شهريا ً على مدى سنة كاملة.
-انتهى-

للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على:
وسيم بن خضراء
رئيس قسم التواصل الخارجي ،بنك ستاندرد تشارترد
هاتف+971 4 508 3221 :
متحرك+971 56 508 0106 :
البريد االلكترونيwasim.benkhadra@sc.com :
نبذة عن "بنك ستاندرد تشارترد":

يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً .و يتواجد البنك في أكثر من  60دولة وسوق
عمل وذلك ضمن أكثر األسواق العالمية نشاطاً .يتجسد هدفه في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم من خالل
تنوعه الفريد .ويتبنى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائما ً لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم
المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
"ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في
الهند.
لمزيد من المعلومات ولمطالعة أراء الخبراء وقراءة آخر التقاريراإلقتصادية حول "بنك ستاندرد تشارترد"،
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي  :لينكد إن  ،تويتر وفيس
بوك.

