بيان صحفي
اتفاقية شراكة بين أوبر وبنك ستاندرد تشارترد
شراكة فريدة تتيح لحاملي بطاقات ائتمان البنك استرجاع من المبلغ الذي تم دفعه عند استخدام أوبر في
اإلمارات وفي جميع أنحاء العالم
 12أكتوبر( 6102 ،اإلمارات العربية المتحدة) – وقع "بنك ستاندرد تشارترد" اتفاقية شراكة مع "أوبر" تتيح لكل
حاملي البطاقات االئتمانية التابعة البنك في اإلمارات ،استرجاع ما يصل إلى  %02من المبلغ الذي تم دفعه كأجرة عند
استخدام تطبيق أوبر في جميع أنحاء العالم.
ويعتبر التعاون مع أوبر جزءا من الخطة الرقمية لبنك ستاندرد تشارترد والتي تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية بسيطة
ومريحة من خالل قنوات رقمية للعمالء المولعون بالتقنية والذين هم في تزايد مستمر .وليوفر البنك احتياجات العمالء في
ظل النظام الرقمي التنافسي الجديد يؤمن القائمون على البنك بأن التعاون ما بين القطاعات المالية والتقنية سيساهم في
تقدمهم .إن التطبيقات الموفرة لخدمات حجز وسيلة مواصالت مثل شركة أوبر أصبحت وبشكل سريع الميزة السائدة
للتنقل في العالم وتتزايد شعبيتها بشكل مستمر.
تستفيد الشراكة بين بنك ستاندر تشارترد وأوبر من مجاالت أساسية للتعاون وهي بشكل رئيسي شبكة جغرافية واسعة،
وقاعدة عمالء كبيرة ،والرغبة في تقديم عروض مبتكرة للعمالء.
يقول أمير خان رئيس منتجات التجزئة في بنك ستاندرد تشارترد في الشرق األوسط ":هنالك تحول كبير نحو الدفع
الرقمي الذي يغني عن استخدام النقود في المنطقة ،ونحن نرى نجاحا في التكامل السلس لخدمات البنك في الحياة اليومية
لعمالئنا .إننا كبنك عالمي يركز على آسيا ،وأفريقيا ،والشرق األوسط سعداء بالتعاون مع أوبر التي تعتبر شبكة
مواصالت تقدم خدماتها في أكثر من  504مدينة لنسهل على عمالئنا الحصول على وسيلة المواصالت التي يحتاجونها
سواء على نطاق محلي أو دولي".
وتعليقا على هذه الشراكة يقول نادر مصيطيف رئيس تطوير األعمال في أوبر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
"نحن هنا في أوبر دائما ما نتطلع إلى شراكات ابتكارية لتحسين الخدمة لركابنا وجعلها مناسبة ومريحة أكثر لهم .إن
شراكتنا مع بنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات هو مثال واضح على استطاعتنا على الدمج ما بين قطاعين معا لنقدم
عرضا قيما".
عند استخدام حاملي بطاقات االئتمان في اإلمارات تطبيق أوبر سيعاد لهم  %02من قيمة المبلغ الذي دفعوه كأجرة لجميع
رحالت أوبر في جميع أنحاء العالم بحد أقصى للمبلغ المعاد  574درهم إماراتي في الشهر وعندما يتم استخدام البطاقة
االئتمانية بمبلغ  0222درهم إماراتي كحد أدنى للشراء من نقاط البيع في الشهر الواحد ،سيحصل حاملو البطاقات
االئتمانية الذين يستخدمون أوبر ألول مرة على ثالثة رحالت مجانية .تتوفر المزيد من التفاصيل على
sc.com/uber_tnc
إن هذه الشراكة تعتبر األولى من نوعها بين قطاعين مختلفين بالنسبة لكل من بنك ستنادرد تشارترد وأوبر والذي يعتبر
أشهر تطبيق لتوفير وسيلة مواصالت في العالم وهو جزء من مجموعة الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك في المنطقة

لعمالئه .وقد قام المصرف في وقت سابق من هذا العام باإلعالن عن عدد من المبادرات في المنطقة مثل الخدمات
المصرفية من خالل الفيديو ،وتقديم االستدالل األحيائي ببصمة اإلصبع ،وتقنيات الصوت.
انتهى-لمزي ٍد من المعلومات أو فرص إجراء مقابلةُ ،يرجى التواصل مع:
وسيم بن خضراء – مدير شؤون الشركات واالتصاالت الخارجية
هاتف محمول+179 56 508 0106 :
هاتف( wasim.benkhadra@sc.com / +179 8054 1229 :دبي)
مالحظة إلى المحررين:
مجموعة ستاندرد تشارترد
وتاريخ يمتد على مدار  905عاما في أكثر
نفتخر بصفتنا إحدى المجموعات الدولية لألعمال المصرفية ،بحوالي  480555موظف
ٍ
أسواق العالم حيوية وفاعلية .حيث نقدم األعمال المصرفية لألشخاص والشركات الطامحين إلى االستثمار والتجارة وتحقيق الثروة
في جميع أنحاء قارة آسيا وأفريقيا والشرق األوسط .ويظهر إرثنا جليا في شعارنا الخاص ،هنا لألبد.
لكل من لندن وهونج كونج باإلضافة إلى بومباي وسوق
كما أن شركة ستاندرد تشارترد ش م ع مدرجة في أسواق األوراق المالية ٍ
األوراق المالية الوطنية الهندية.
لمزي ٍد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .www.sc.com :استكشف تطلعاتنا الجديدة وشارك برأيك على مدونتنا،
 .BeyondBordersتابع حساب ستاندرد تشارترد على تويتر ولينكد إن وفيسبوك.

