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لقروض ل٪ على معدالت الفائدة 05بنسبة خصم يقدم  "بنك دبي التجاري "
 "بشاير فبراير"الترويجية ه الشخصية كجزء من عروض

 

عن ، أحد البنوك الرائدة في اإلمارات العربية المتحدة، (CBD)التجاري  دبي بنك أعلن :5500 فبراير 5دبي، 
الفائدة،  على سعر تخفيضات كبيرةتتضمن ، لديه القروض الشخصيةء من العروض الترويجية لعمالميزة مجموعة م

  ". بشاير فبراير "الترويجية  هكجزء من عروضوذلك 

 أسعار على٪ 05يبلغ  خصم من االستفادة فبراير، 22إلى  2 من تمتد التي العرض فترةخالل  للعمالء يمكنو 
 رسوممن ٪ 05 تخفيضباالضافة الى  للقرض األولى السنةفي  السياراتتمويل و  الشخصية لقروضل الحالية الفائدة

 جميع على صالحة الترويجية العروضوجدير بالذكر أن . حساب تحويل الراتب لعمالء المكشوف على السحب
 .القائمة القروض وتجديد الجديدة القروض

" فبراير بشاير"من خالل تعبئة الطلب الخاص بحملة  الترويجية المزايا هذه على الحصول طلب للعمالء ويمكنهذا 
 .البنك فروع جميع فيمن بنك دبي التجاري، والمتوفر 

الشخصية في بنك دبي  المصرفية الخدمات مجموعة عام مدير سيمز، موراي قال ،العروض هذه على وتعليقا  
 عمالئنا، مع قوية عالقات بناءفإننا نعمل دائما  على  ،المنطقة في الرائدة البنوكانطالقا  من كوننا من : "التجاري 

ضبط موازنة إنفاقهم بشكل فعال خالل  عمالئناعروض لال هذهتيح وست. لهم استثنائية قيمة توفر على حريصون  ونحن
 األخرى  المزاياالعروض و  من الحالية لمجموعةالجديدة كإضافة قيمة على ا" بشاير فبراير "وتأتي عروض . هذا العام

فضل أفإننا نقدم لعمالء منتجات التمويل الشخصي  ذلك، على وعالوة. الشخصية القروض عمالءيقدمها البنك ل التي
 ."طيلة فترة سداد القرض ثابتة تظل التيو  السوق  فيتنافسية  الفائدة سعارأ

 المكافآت من واسعة مجموعة للعمالءمن بنك دبي التجاري  السياراتتمويل و  الشخصية القروضهذا وتقدم 
 أسعاربنك دبي التجاري أحد أكثر  يقدم ذلك، إلى باإلضافةو . "التجاري  نقاط"و ،المجاني التأمين مثل ،الحصرية

 .المكشوف على السحبلخدمة  السوق  فيتنافسية  الفائدة
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  -انتهى-

 :نبذة عن بنك دبي التجاري 

، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على 9191تأسس البنك في دبي، اإلمارات العربية المتحدة في عام 
جدير بالذكر أن البنك مملوك بالكامل لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، . لوائح التداول في سوق دبي المالي

موظف  9,055يعمل في البنك حوالي (. ICD)تملكها مؤسسة دبي لالستثمار  ٪ من أسهمه والتي25بما في ذلك 
وهو يقدم مجموعة واسعة من . ٪ منهم من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة19جنسية مختلفة،  91من 

شبكة فروع المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية لعمالئه من الشركات والمؤسسات واألفراد، من خالل 
وعالوة على ذلك يتمتع البنك بشبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي وأجهزة . مكاتب نقد 9فرعا  و  29تضم 

 .جهاز 255اإليداعي النقدي يبلغ عددها 
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