
متى �ستطراأ التغيريات اجلديدة؟  .١

�سيتم تنفيذ هوية �لعالمة �لتجارية �جلديدة يف مر�حل تدريجية �بتد�ء من �لأول من �أكتوبر ٢٠١٦  

ما هي التغيريات التي �ساأجدها اأو اأالحظها؟  .٢

  �سيالحظ  �لعمالء فقط �لتغيري �لذي �سيطر�أ يف هوية عالمتنا �لتجارية بجميع قنو�ت تو��سلنا. و�سيتم هذ� ب�سكل تدريجي بحيث ي�سمل جميع 
�مل�ستند�ت، �ملو�د �لت�سويقية، و�ملن�سات �لرقمية يف جميع جمالت �لبنك.

هل ينبغي علّي القيام باأي �سيء؟  .٣

  لي�س هناك عمل �أو �إجر�ء معني ينبغي عليك �لقيام به. حيث �أننا حري�سون على �إطالع عمالئننا بامل�ستجد�ت و�لتح�سينات �لتي �أدخلناها يف 
عالمتنا �لتجارية وعرو�س منتجاتنا وخدماتنا �أول باأول.

هل �ساأ�ساهد الفتات جديدة بجميع الفروع / اأجهزة ال�رصاف االآيل؟  .٤

  �سـوف يتم تنفـيذ �لعـالمة �لتجـارية �جلـديدة على مر�حـل، وبال �سك �سـوف ت�سـاهد عالماتنا �جلديدة بجميع فروعنا �جلديدة، �ملو�د �لطبوعة 
�لتي �سنقوم بتحديثها

هل �سيتغري ح�سابي؟  .٥

لن يكون هناك اأي تغيري يف ح�سابك اأو يف ال�رشوط والأحكام املرتبطة بتعامالتك البنكية.  

هل �سيتم اإيقاف العمل يف بطاقاتي االئتمانية اأو بطاقتي للخ�سم املبا�رص احلاليتني بعد حدوث التغيريات اجلديدة؟  .٦

  �سوف ت�ستمر بطاقاتك يف �لعمل بال�سورة �ملعتادة. و�سنقوم لحقاً باإ�سد�ر بطاقات جديدة حتمل �لعالمة �لتجارية �جلديدة وذلك كجزء من مر�حل 
تنفيذ برنامج �لتغيري. وحتى ذلك �حلني ميكنك �ل�ستمر�ر يف ��ستخد�م بطاقاتك �حلالية ب�سكل طبيعي.

هل �ساأح�سل على بطاقات ائتمان اأو بطاقات خ�سم مبا�رص جديدة وهل �ستبدو هذه البطاقات خمتلفة عن �سابقاتها؟  .٧

�لتغيري. وحتى ذلك �حلني ميكنك  برنامج  تنفيذ  �جلديدة وذلك كجزء من مر�حل  �لتجارية  �لعالمة  باإ�سد�ر بطاقات جديدة حتمل    �سنقوم لحقاً 
�ل�ستمر�ر يف ��ستخد�م بطاقاتك �حلالية ب�سكل طبيعي.

هل �ستظل �سيكاتي احلالية �ساحلة ومقبولة بعد تاريخ حدوث التغيريات اجلديدة؟  .٨

نعم، �سوف تظل �ساحلة ومقبولة من قبل �لبنك.  

هل �ساأح�سل على دفرت �سيكات جديد، وهل �سيبدو خمتلفاً؟  .٩

  �لرجاء �ل�ستمر�ر يف ��ستخد�م دفرت �سيكاتك �حلايل حلني �إ�سد�ر دفاتر �سيكات جديد يحمل �لعالمة �لتجارية �جلديدة. كذلك فاإن جميع تفا�سيل 
�حل�ساب لن تتغري.

هل �ستتغري ال�رصوط واالأحكام احلالية التي حتكم املنتجات اأو احل�سابات احلالية يف راك بنك اأمل للخدمات امل�رصفية االإ�سالمية؟  .١٠

  لن يكون هناك �أي تغيري يف �أي جانب من جو�نب ح�سابك �أو تعامالتك �حلالية. كما لن يكون هناك �أي تغيري يف �جلو�نب �لتي تتعلق بالتو�فق مع 
ال�رشيعة الإ�سالمية.

هل ينبغي علي تغيري فرعي؟  .١١

امل�رشفية  اخلدمات  بق�سم  اخلا�ص  وال�سعار  التجارية  بالعالمة  فقط  مرتبط  اجلديد  التغيري  هذا  اأن  حيث  فرعك  تغيري  اإلى  حاجة  تكون يف    لن 
الإ�سالمية. جميع التفا�سيل والعالقات امل�رشفية الأخرى تبقى دون تغيري.

هل �سيتغري مدير العالقات اخلا�ص بي؟  .١٢

  لن يتغري مدير العالقات اخلا�ص بك، حيث اأن هذا التغيري اجلديد مرتبط فقط بالعالمة التجارية وال�سعار اخلا�ص بق�سم اخلدمات امل�رشفية الإ�سالمية.

هل يجب علّي تعبئة اأية ا�ستمارات اأو بيانات جديدة خا�سة بح�سابي؟  .١٣

  لن تكون يف حاجة اإلى تعبئة اأية ا�ستمارات جديدة اأو اإجراء اأية تغيريات على ح�ساباتك احلالية، حيث اأن بيانات تعامالتك امل�رشفية مع البنك تبقى 
دون تغيري.

هل �سيتغري موقع البنك على االإنرتنت؟  .١٤

  �سيتم حتديث �لعالمة �لتجارية و�ملحتوى على �لنرتنت بحيث يحمل �سعار ر�ك �لإ�سالمي �جلديد و�سيتم حذف تفا�سيل منتجاتنا �لتي تت�سمن 
كلمة “�أمل” 

هل اأظل اأتلقى ك�سوفات/ اإر�سادات/ مواد توا�سل مع البنك حتمل العالمة التجارية القدمية؟  .١٥

�أو �لوثائق  باأننا نظل ن�ستخدم �ل�سعار �لقدمي يف مو�د �لتو��سل  �إنتهاء مر�حل تنفيذ �لعالمة �لتجارية �جلديدة من قبل �لبنك، �ستالحظ    حلني 
اخلا�سة بجميع الك�سوفات والإر�سادات والكتيبات. هذا الأمر لن يغري من �سالحيتها اأو قبولها لدى البنك.

هل �ستتغري اخلدمة ودليل االأ�سعار مع اإطالق العالمة التجارية اجلديدة؟  .١٦

  ينعك�ص التغيري املرتبط بق�سم اخلدمات امل�رشفية الإ�سالمية وب�سكل رئي�سي على ال�سعار وال�سم اخلا�ص بعالمتنا التجارية. ومع ذلك، فاإن اأي 
تغيريات يف دليل اخلدمة والأ�سعار �سوف تخ�سع لتقدير البنك املطلق و�سوف تكون متاحة على املوقع الإلكرتوين www.rakbank.ae و�أي�ساً يف فروعنا.
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