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بيان صحفي
بنك ستاندرد تشارترد بدولة اإلمارات وفيزا يطلقان حسابا متعدد العمالت للدفعات املالية
الدولية
 11يوليو  ،2021دبي ،اإلمارات العربية املتحدة – أعلن بنك ستاندرد تشارترد بدولة اإلمارات اليوم عن إطالق حساب متعدد
ً
العمالت وذلك بالشراكة مع (فيزا) الشركة الرائدة عامليا في تقنيات الدفع ،ليقدموا للعمالء حساب يتضمن  14عملة مختلفة.
سيتم ربط الحساب ببطاقة الخصم (فيزا) متعددة العمالت ،مما يمنح العمالء القدرة على الدفع بعمالت متعددة عند السفر
والتسوق عبر اإلنترنت واالستثمار وإجراء التحويالت املاليةُ .يذكر أن الحساب متعدد العمالت يتكامل مع األنظمة الحالية
للبنك والتي تشمل  i-Bankingواألنظمة املصرفية عبر اإلنترنت ( ،)Mobile Bankingوهو عبارة عن ميزة جديدة يتم تفعيلها في
ً
حلول ستاندرد تشارترد الخاصة بالحسابات الجارية وحسابات التوفير (التي تغطي كال من الخدمات املصرفية اإلسالمية
والتقليدية) وستتيح للعمالء الوصول إلى حساب يدعم  14عملة.
وقد تم تصميم هذا الخيار الذي يعد من أحدث الحلول املبتكرة ليمكن البنك من تلبية احتياجات العمالء اليومية للمعامالت
غير النقدية ،بغض النظر عن موقع تواجدهم حول العالم .كما تتيح البطاقة للمستهلكين تحميل  14عملة يستخدمها املقيمون
في دولة اإلمارات العربية املتحدة .تشمل هذه العمالت :الدرهم اإلماراتي ،والدوالر األمريكي ،والجنيه اإلسترليني ،واليورو،
والفرنك السويسري ،والدوالر األسترالي ،والدوالر السنغافوري ،والدوالر الكندي ودوالر هونج كونج ،والين الياباني ،والكرونة
النرويجية ،والدوالر النيوزيلندي ،والكرونة السويدية ،والراند الجنوب أفريقي.
ّ
وبهذه املناسبة قالت روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد بدولة اإلمارات العربية املتحدة ":ترتكز فكرة
إطالق حساب متعدد العمالت على منح عمالئنا منصة مبسطة وآمنة لإلنفاق من مواقع مختلفة حول العالم .كما أن تقديم
أفضل تجربة ممكنة للعميل هو محور كل ما نقوم به ،ومن خالل دمجنا الكامل لهذه امليزة الجديدة مع الخدمات واملنتجات
املتوفرة في منصاتنا الرقمية ،فإننا نقدم لعمالئنا راحة البال إلنفاق األموال وتحويلها بغض النظر عن مكان تواجدهم حول
العالم ".

ومن جانبها قالت الدكتورة سعيدة جعفر ،مدير عام مجموعة (فيزا) في دول مجلس التعاون الخليجي" :تعد بطاقة الخصم
ً
ً
ُ
ً
فيزا املتعددة العمالت واملقدمة من بنك ستاندرد تشارترد حال مثاليا ومبتكرا لتلبية احتياجات السوق وخلق قيمة ملموسة
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لعمالئنا .وتستدعي احتياجات العمالء في دولة اإلمارات سواء أكانت تلك املتعلقة بالسفر أو بالتسوق عبر اإلنترنت أو باالستثمار
العاملي أو بتحويل األموال إلى الوطن لتعاملهم املستمر بعدد من العمالت ،لذلك أصبح من الضروري تبسيط هذه التجربة .نحن
سعداء للغاية ألننا تمكنا من الشراكة مع ستاندرد تشارترد لجعل ذلك يصبح حقيقة ملموسة ".
لتفعيل هذه امليزة ،يمكن للعمالء الذين لديهم حساب جاري في ستاندرد تشارترد أو حساب لتحويل الراتب أو الحساب الجاري
"صادق" القيام بذلك عبر خيارات  i-Bankingأو  .SC Mobileتتيح هذه امليزة الجديدة للعمالء إجراء معامالت التجزئة بالعملة
األجنبية والسحب النقدي أثناء تواجدهم بالخارج دون تحمل أية رسوم إضافية.
إلضافة رصيد مالي للحساب ،يجب على العمالء تحديد عملة أجنبية من العمالت املتوفرة عبر منصات ستاندرد تشارترد
ً
الرقمية ،ثم تحويل األموال بتلك العملة من حساب موجود بالفعل إلى حسابهم املؤهل لذلك .وسيتم تحويل املبلغ املحدد وفقا
للسعر الذي يقدمه البنك حينها.
انتهى-ملزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
وسيم بن خضراء،
رئيس االتصال املؤسس ي ،أفريقيا والشرق األوسط
متحرك+971565080106 :
البريد االلكترونيwasim.benkhadra@sc.com :
نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
ً
ً
ً
ً
ً
بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عاملية رائدة ،يتواجد في  59سوقا من أكثر أسواق العالم حيوية ،ونقدم الخدمات لعمالئنا في  85دولة أخرى .ويتمثل
ً
ً
ً
هدفنا في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم من خالل التنوع الفريد الذي نوفره .ويتبنى البنك رؤية واضحة تحت شعار "هنا دائما لألفضل" والتي تعكس التراث
العريق والقيم املؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
وال بد من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق املالية في كل من لندن وهونج كونج.
لالطالع على مزيد من املعلومات وآراء الخبراء ،يرجى زيارة قسم  Insightsعلى موقعنا اإللكتروني  .sc.comكما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل
االجتماعي :لينكد إن وتويتر وفيسبوك.

