المتكررة
العمالت األجنبية – األسئلة ُ

 .1ما هو تحويل األموال؟
ودوليا بأي عملة .تطبق الشروط واألحكام
محليا
تحويل األموال هو أحد الخدمات المصرفية التي تتيح للعمالء تحويل األموال
ً
ً
دوليا)؟
(محليا /
 .2كيف يمكنني تحويل األموال
ً
ً
يمكن تحويل األموال من خالل فروعنا و/أو منصاتنا المصرفية عبر اإلنترنت  /الهاتف المتحرك.
 .3ما هي رسوم وتكاليف خدمة تحويل األموال؟
التحويالت الدولية
تبلغ رسوم معامالت تحويل األموال عبر اإلنترنت  25درهم إماراتي ،إضافة إلى رسوم البنك المراسل (إن وجدت)
تبلغ رسوم معامالت تحويل األموال من خالل أي من فروعنا  50درهم إماراتي ،إضافة إلى رسوم البنك المراسل (إن وجدت)
داخل اإلمارات العربية المتحدة
تبلغ رسوم معامالت تحويل األموال عبر اإلنترنت  1درهم إماراتي فقط
تبلغ رسوم معامالت تحويل األموال عبر اإلنترنت  5درهم إماراتي فقط
دائما باستخدام رمز تقاسم الرسوم لمعامالت التحويل المحلية.
ُينصح
ً
 .4ما هي رسوم البنك المراسل المطبقة على خدمة تحويل األموال؟
ُيشــار إلــى الرســوم التــي يتقاضاهــا المســتفيدون و  /أو البنــوك الوســيطة باســم رســوم البنــك المراســل .قــد تختلــف هــذه الرســوم علــى أســاس العملــة والبنــك
ـول إليهــا المبلــغ واختيــار الرمــز الــدال علــى جهــة خصــم الرســوم والقنــوات المســتخدمة فــي عمليــة التحويــل .لمزيــد مــن التفاصيــل انقــر هنــا
المراســل والدولــة المحـ ّ
(رابــط وصفحــة دليــل األســعار).
 .5كيف يمكنني التحقق من سعر الصرف المنطبق على التحويالت؟
ســيتم عــرض ســعر الصــرف الســائد علــى صفحــة الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنت/الهاتــف المتحــرك عنــد تنفيــذ المعاملــة .وبالنســبة للتحويــات التــي تجــري مــن خــال
فروعنــا ،ســيقوم الموظفــون باطــاع العمــاء علــى الســعر المنطبــق علــى عملــة التحويــل.
 .6ما هي اإلجراءات التي يتعين اتخاذها لطلب سعر خاص لرسوم التحويالت المالية؟
يمكــن لعمــاء الخدمــات المصرفيــة المميــزة التقــدم بطلــب إلــى مديــر العالقــة المســؤول عــن حســاباتهم للحصــول علــى أســعار خاصــة علــى معامالتهــم .وفــي المقابــل،
يمكــن لعمــاء الخدمــات المصرفيــة الشــخصية التقــدم بطلــب إلــى رئيــس قســم الصرافيــن بالفــرع المعنــي للحصــول علــى ســعر خــاص لرســوم التحويــل ،أو يمكنهــم
االتصــال بمركــز االتصــال  800 6667لطلــب أســعار تفضيليــة.
 .7ما هي أوقات توقف خدمة التحويالت البرقية الصادرة؟
تختلف أوقات توقف الخدمة حسب القناة المستخدمة .بالنسبة للتحويالت البرقية التي تتم بالعمالت الرئيسية ،يرجى االطالع على أوقات توقف الخدمة أدناه:
 تحويل األموال عبر خدماتنا المصرفية عبر اإلنترنت  /الهاتف المتحرك 2:00 :بعد الظهر تحويل األموال من خالل فروعنا 1:30 :بعد الظهر ستتم معالجة طلبات التحويل المقدمة قبل أوقات توقف الخدمة في نفس اليوم ستتم معالجة طلبات التحويل البرقي المقدمة بعد انتهاء فترة توقف الخدمة في يوم العمل التالي على أساس سعر الصرف السائد. .8كم من المال يمكنني إرساله إلى خارج الدولة في المرة الواحدة؟
يوميا من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت  /الهاتف المتحرك.
  100,000/-درهمً
 ال يوجد حد لطلبات التحويل المقدمة في الفروع. .9أين يمكنني إرسال األموال عن طريق خدمة التحويل الدولي؟
يمكنك إرسال األموال إلى أي جزء من العالم ما عدا الدول الخاضعة لعقوبات.
 .10مــا معنــى تحميــل الرســوم علــى المستفيد/المرسل/تقاســم الرســوم ؟ وكيــف يمكننــي التأكــد مــن أن المســتفيد ســيحصل علــى كامــل المبلــغ دون أي خصــم
لرســوم التحويــل البرقــي؟
هناك ثالثة خيارات مختلفة لتحديد من يتحمل رسوم التحويل ،والتي تشمل رسوم البنك المراسل و /أو رسوم البنك المستفيد.
 المرسل ( -المبلغ المحول  +رسوم المعالجة  +رسوم البنك المراسل) تقاسم الرسوم ( -المبلغ المحول  +رسوم المعالجة = المبلغ المحول  -رسوم البنك المراسل) المستفيد ( -المبلغ المحول  -رسوم المعالجة  -رسوم البنك المراسل)مقدما؟
 .11هل يمكنني تحديد موعد التحويالت
ً
يمكن للعمالء تسجيل تعليمات دائمة لدى البنك لتنفيذ عمليات تحويل مستقبلية  /متكررة حسب الوتيرة المطلوبة ،والتي قد تكون على أساس:
 يومي أسبوعي شهري فصلية نصف سنوي سنوي .12كيف يمكنني تسجيل تعليمات دائمة؟
إلعــداد تعليمــات دائمــة بشــأن تحويــل األمــوال أو التحويــات الدوريــة ،يتعيــن علــى العميــل تعبئــة وتوقيــع نمــوذج التعليمــات الدائمــة (النمــوذج المرفــق) علــى النحــو
الواجــب ومــن ثــم تقديمهــا إلــى أقــرب فــرع أو مديــر عالقــات .اضغــط هنــا (رابــط وصفحــة دليــل األســعار).
 .13هل يمكنني إجراء تغييرات على تعليماتي الدائمة؟
لتعديــل التعليمــات الدائمــة ،ســيتعين عليــك تقديــم نســخة موقعــة مــن نمــوذج جديــد للتعليمــات الدائمــة .وســيتم تحديــث التغييــرات علــى النظــام فــي غضــون يومــي
عمــل .لمزيــد مــن التفاصيــل  ،يرجــى زيــارة  XXوصفحــة دليــل األســعار)

 .15هل يمكنني إجراء تغييرات أو إلغاء إرسال طلبي؟
ننصحك بمراجعة تفاصيل الدفع قبل إرسال طلبات التحويل نظ ًرا ألن جميع الدفعات تتم معالجتها من خالل نظام مؤتمت ال يمكن إيقافه.
إذا رغــب العمــاء فــي إيقــاف أو إلغــاء أي تحويــل تــم إرســاله ،فيمكنهــم االتصــال بمركــز االتصــال لتقديــم طلــب اإللغــاء ،وســيبذل الموظفــون المختصــون قصــارى
جهدهــم لتنفيــذ هــذا الطلــب .فــي حالــة وقــف أو إلغــاء التحويــل ،يتحمــل العميــل مبلــغ الخســارة الناجمــة عــن أســعار الصــرف ،إن وجــدت.
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دوليا؟
محليا /
 .14ما هو متوسط الوقت الالزم إلتمام التحويالت
ً
ً
التحويالت الدولية :قد يختلف وقت إتمام المعاملة بحسب العملة والبلد الذي يتم تحويل األموال إليه.
التحويــات المحليــة :تتــم معالجــة الطلبــات التــي تتــم عبــر خدماتنــا المصرفيــة علــى اإلنترنــت  /الهاتــف المتحــرك فــي غضــون  10دقائــق ،فــي حيــن تتــم معالجــة
التحويــات التــي تتــم عبــر الفــرع خــال يــوم واحــد.

