 تعريف بالخدمة:
تماشيا مع سياسة بنك االستثمارالفلسطيني والتي تهدف الى تقديم خدمات مميزة وجديدة
للعمالء وبهدف االرتقاء بنوعية الخدمات والحلول املصرفية وصوال العلى املستويات من
حيث الجودة والتميزوالسرعة في تقديم ومناولة الخدمات لشريحة مميزة من العمالء وتمتاز
الخدمة بما يلي:
 بريستيجيو هي خدمة مصرفية شخصية فريدة تم تصميمها لتلبية احتياجات
عمالءنا املميزين
 ترتكز على جعل العميل يشعر بالفرق من اللحظة التي ينضم فيها الى هذه الخدمة
الخاصة
 توفر هذه الخدمة العديد من املزايا التي تناسب االحتياجات املالية واملصرفية
للعمالء
 توفر مدير عالقة لعمالء خدمة بريستيجيو يختص في تقديم الخدمة الشخصية
واملشورة للعميل حول مختلف الخدمات واملزايا املقدمة لهم.
 توفر منطقة خدمة مميزة بديكورات خاصة مريحة وانيقة مخصصة لعمالء هذه
الخدمة بما يتيح انجاز املعامالت بسرعة وخصوصية وبمنتهى الراحة واالمان التي
تشعر العميل بالتميز .
 هذه الخدمة ستتوفر حصريا للعمالء الذين تنطبق عليهم املعايير املحددة من قبل
البنك وفقا للشروط واالحكام الخاصة .

 الخدمات التي يتم تقديمها من خالل دائرة كبارالعمالء مباشرة :
 خدمة فتح الحسابات السريعة للعمالء الجدد املشتركين في الخدمة

 خدمات السحب وااليداع النقدي وايداع الشيكات وتبادل العمالت عبر
الصندوق(التلر الشامل)
 خدمة اصدار دفاتر الشيكات العادية والشيكات البنكية
 خدمة الحواالت الصادرة والواردة والحواالت السريعة ()WU
 منتجات التسهيالت الشخصية وقروض التجزئة واالفراد.
 قروض املشاريع الصغيرة واملتوسطة بحيث تقوم دائرة كبار العمالء بالتنسيق
الكامل مع الدوائر ذات العالقة (دائرة التسهيالت ،دائرة الرقابة على االئتمان
وعمليات االئتمان )
 خدمة اصدار البطاقات الدائنة واملدينة والخدمات االلكترونية االخرى (ٍ االنترنت
البنكي ،خدمة الرسائل القصيرة،خدمة املوبايل البنكي )
 خدمة اصدار الكفاالت واالعتمادات بحيث تقوم دائرة كبار العمالء بالتنسيق
الكامل مع دائرة الخدمات التجارية فيما يخص احتياجات كبار العمالء املصنفين
من هذه الخدمات.

 املزايا الخاصة بعمالء بريستيجيو
 خدمة العمالء باماكن تتمتع بالخصوصية واالمان والراحة وتوفر الضيافة باالضافة
الى توفير امكانية استخدام اجهزة وخدمات الكترونية من قبل العمالء لدى الدائرة
(جهاز كميوتر وطابعة ،WIFI ،االنترنت املجاني ،طاولة ومقاعد خاصة)
 توفر مدير وموظفين مختصين بادارة العالقة مع العميل بما يضمن الجودة
والسرعة في تقديم الخدمات املصرفية .
 امكانية اصدار بطاقات االئتمان() VISA Signatureوبطاقات الصراف االلي بدون
عمولة اصدار

 تقديم اسعار فوائد دائنة ومدينة منافسة ومنح اسعار تفضيلية لصرف وتبادل
العمالت.
 منح العمالء خدمات ومزايا وحزم مصرفية مميزة للعمالء.
 تقديم عروض مميزة ملنتجات وفق اتفاقيات خاصة مع العميل
 زيادة سقف السحب النقدي من خالل اجهزة الصراف االلي .
 امكانية االعفاء من التامينات النقدية لصناديق االمانات
 امكانية فتح حساب لدى فرعنا في البحرين للعمالء املؤهلين لذلك .
 فتح حسابات لدى شركة العاملية لالوراق املالية

