
 
 

 

 

 للنشر الفوري

 

من بنك دبي التجاري يكافئ العمالء الحريصين  "Active Saver دخاري اصحتي " تطبيق
 على لياقتهم البدنية من خالل معدالت فائدة أعلى

 صحتك هي ثروتك

  أهدافهم الرياضيةللعمالء ربط أهدافهم المالية ب "Active Saver دخاري اصحتي "يتيح تطبيق 

صقحتي "متميق  الجديقد التطبيقق الأعلن بنك دبي التجاري اليوم عن إطالق  :5102 17دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 بمعقدت  فادقد  البدنيقة العمقالء المهتمقين بالليا قة علق  ماافقأ يعمق  القيي لهواتق  المحمولقة  ل" Active Saver دخقاري ا

أنظمة متابعة حالقة ربط حساب ادخارهم في بنك دبي التجاري مع  منلعمالء لالتطبيق هيا  ويسمح. عل  مّدخراتهم أعل 
حسقققابهم لقققدد بنقققك دبقققي التجقققاري إلققق   مقققن األمقققوا  تحويققق    ويماقققنهم بعقققدها"Jawbone"و" Fitbit"مثققق   البدنيقققة الليا قققة

شق  العميق  خطقوا  وعلق  هقيا النحقو  المقا م .حساب ادخار خاص يقّدم معدت  فادد  عالية بناًء عل  مستود نشقاطهم
ويعتبقر بنقك دبقي التجقاري أو   .ي يمانق  الحصقو  عليق يكبقر  المقا ارت قع معقد  ال ادقد  القأكثر ومقار  الرياضقة بشقا  أ

 .الرادد بنك في المنطقة يعم  عل  إطالق مث  هيا الم هوم

لالبتكققار  الققيي يعمقق  علقق  فققي مختبققر بنققك دبققي التجققاري  "Active Saver دخققاري اصققحتي " وتققم ابتكققار فاققر  تطبيققق
. استكشققام منتجققا  وتقنيققا  وعمليققا  جديققد  مققن شققأنها تققوفير  يمققة مضققافة لحيققا  العمققالء وتحسققين ا ققاء  العمقق  ونمققو 

ي أطلقق  البنقك العقام الماضقي يمقن بنقك دبقي التجقاري الق الشخصقية الماليقة اإلدار  لحق ّ المنقت  الجديقد امتقدادًا  هقيا ويعتبر
دهم إلقق  السققب  التققي يماققنهم مققن خاللهققا ارشققإلدبققي التجققاري علقق  اتخققاي  ققرارا  ماليققة أكثققر ياققاًء  و  مسققاعد  عمققالء بنققكل

  .تحقيق أهدافهم المالية



 
 

 

لليا ققة البدنيققة   Jawboneو Fitbitوهققو متوافققق حاليققًا مققع أجهقق   " Apple" تطبيقققا  ويماققن تحميقق  التطبيققق مققن متجققر
أيضققًا  "Active Saver دخققاري اصققحتي " ويمتققا  تطبيققق. فققي المسققتقب  جهقق   تعقققب النشققا وسققتتم إضققافة الم يققد مققن أ

لقربط التطبيقق بجهقا  فققط   يحتقا  العمقالء "iOS"بسهولة تحميل   وبعد تحمي  التطبيق عل  أي جها  يعم  وفق نظقام 
الخطققوا  التققي يمشققيها لمعققامال  بعققدد ل الحققد اتدتمققانيوتققرتبط معققدت  ال ادققد  و . ليا ققة يماققن ارتققداس  وبحسققابهم البناققي

وفققًا بعقد يلقك لك  عميق   ويتم تجميع معدت  ال ادد . العمي  ا  يوم ويصبح التطبيق أكثر تشويقًا مع رفع سق  الهدم
 .لمتوسط الرصيد الشهري ويتم الدفع مع نهاية ا  شهر

" أندرويقد"لمسقتخدمي نظقام  "Active Saver دخقاري اصقحتي "وفقي المسقتقب  القريقب  سقيوفر بنقك دبقي التجقاري تطبيقق 
 Active دخقاري اصقحتي " بتطبيقق" Apple"سقاعا  و " iPhone"أجهق   أنظمة تتبع النشا  فقي بربط الراغبين للعمالء و 

Saver"  من بنك دبي التجاري. 

نسققع  فقققي بنقققك دبققي التجقققاري دادمقققًا إلقق  تقققوفير تجقققارب : "الققردي  التن يقققيي فقققي بنققك دبقققي التجقققاري   بالتوسقققن بيتقققر ققا   
ويتقيح مختبقر بنقك دبقي التجقاري لالبتكقار . خدما  ومنتجا  مبتكقر مواصلة إطالق استثنادية للسوق ولعمالدنا من خال  

 "Active Saver دخقاري اصحتي "مساعد  تحوي  أفاار موظ ينا المبدعة إل  ابتكارا  فعالة في السوق  ويعتبر تطبيق 
عمليقة ابتكقار منتجقا  فقي ونحقن نتطلقع دادمقًا إلق  طقرق جديقد  مقن شقأنها تع يق  مشقاراة موظ ينقا . مثاًت جليًا عل  يلقك

  ."في غاية التمي  وخدما  رادعة توفر للعمالء تجربة مصرفية استثنادية

 يشققجع تطبيققق: "التجققاري  دبققي بنققك فققي لألفققراد المصققرفية الخققدما  مجموعققة عققام مققدير  مققوراي سققيم  مققن جانبقق    ققا 
فوادقد فضاًل عن منحهم عل  المحافظة عل  الليا ة البدنية والحيا  الصحية لعمالدنا   ‘Active Saver دخاري اصحتي ’

فضاًل عن مساعدتهم عل    البدنية تحسين ليا تهمعل  عمالدنا يشّجع هيا التطبيق الجديد جميع سوم و . مالية  إضافية
 ."لعمالدنا أفض  توفير تجربة مصرفية شخصية هوبنك دبي التجاري  فهدفنا في. مالية طويلة األمدال همتحقيق أهداف

  وبوسقع "Active Saver دخقاري اصقحتي "بنك دبي التجاري اتسقت اد  مقن تطبيقق  ويمان للمستخدمين من غير عمالء
وبعققد ال تققر  . يومققًا  يقققوم خاللهققا بتحديققد هققدم ل يققاد  مدخراتقق  03أي شققخص التسققجي  فققي التطبيققق ل تققر  تجريبيققة مققدتها 



 
 

 

التجريبية  يمان للعمالء اتختيار بقين مواصقلة رحلقتهم مقن خقال  فقتح حسقاب فقي بنقك دبقي التجقاري مقن دون فققدان أي 
 .تجريبيةمدخرا  تم الحصو  عليها أثناء ال تر  ال

  يرجقققققق   يققققققار  المو ققققققع اإللكترونققققققي "Active Saver دخققققققاري اصققققققحتي " تطبيققققققق و للم يققققققد مققققققن المعلومققققققا  حقققققق
www.cbdactivesaver.ae. 

 

 -انتهى-

 :نبذة عن بنك دبي التجاري 
مسج  اشراة مساهمة عامة  ومدر  عل  لوادح التداو  في سوق دبي    وهو9191تأس  البنك في دبي  اإلمارا  العربية المتحد  في عام 

٪ من أسهم  والتي تملكها مسسسة 03جدير باليار أن البنك مملوك بالكام  لمواطني دولة اإلمارا  العربية المتحد   بما في يلك . المالي
سسسة مصرفية متطور  وعصرية  تتسم بإدار  وهيالية ومع مرور السنوا   نجح البنك في بناء ماانت  ليصبح م(. ICD)دبي لالستثمار 

ويعد بنك دبي التجاري اليوم أحد البنوك الرادد  في دولة اإلمارا  . مالية  وية  إضافة إل  القاعد  المتنامية من العمالء والشرااء األوفياء
. نقدماتبي فرعًا و  09من خال  شباة فروع تضم العربية المتحد   ويوفر لعمالد  مجموعة متكاملة من المنتجا  والخدما  المصرفية 

  .جها  031وعالو  عل  يلك يتمتع البنك بشباة واسعة من أجه   الصرام اآللي وأجه   اإليداعي النقدي يبلغ عددها 
 

 لالتصاالت اإلعالمية
 أري  اليوس 

  سم العال ا  العامة واتتصا  المسسسي
 بنك دبي التجاري 

 2121749-04: هات 
 areej@cbd.ae: بريد إلكتروني
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