التوعيـــة المصرفية

االحتيــــــال البنـكي
تســعى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي إلــى تعزيــــز
التوعيـــــــة المصرفيــــــة بهــدف توفيــــر أقصــى معاييـــــر
الحمايــــة لحقــوق العمـــــاء والتــي تمكنهــم مــن تنفيــــذ
تعامالتهــم البنكيــــــة بــكل راحـــــة وأمــان وبأعلــى درجــات
المصداقيـــــة والشــفاف.

كيف نتجنب االحتيال البنكي؟
ضـــرورة الحفــــاظ عــلى ســـريـــة بيـــانــات األرقـــام
المــصــــرفيـــة والشخصيـــــة.
التأكـــــد من اإلشعارات المستلمــــة من البنك.
ال تتعــــــامل مــع جهــات وهميــة أو غيــر مرخصــة فــي تنفيــذ
المعامــات المصرفيــة.
الحــرص علــى استخـــــدام البطاقــة االئتمانيــة فــي المواقــع
الموثــوق بهــا فقــط.
تحديــــث البيـــــانات شخصيــــــاً ومــن خــال فـــروع البنــــك
فقــط .عنــد الدخــول إلــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك تأكــد
مــن عــدم دخولــك مــن خــال روابــط أخــرى وقــم بالدخــول
مباشــرة إلــى عنــوان الموقــع اإللكترونــي للبنــك.

عنــد قيـــــامك بتحميــل التطبيــق الخــاص بالبنــك تأكــد من أن
يكــون مصــدراً موثوقا.
عــدم مســاعدة أشــخاص مجهوليــن فــي أي عمليــة ماليــة
مــن حســابك الشــخصي.
تأكــد دائـــما من تحـــديث برامــج الحمــاية الخاصــة بجهازك.

الحسابـــــات الشخصيــــة وكيفيــــة تشغيـــلها
يجــب الحــرص علــى عــدم اســتخدام الحسابـــــات الشــخصية
فــي أغــراض تجاريــة لكــي ال تتعــرض للمســاءلة القانونيــة
الحــرص علــى مصــادر األمــوال وعــدم الدخــول فــي
معامــات ماليــة غيــر مشــروعة ممــا يوقعــك فــي مخاطــر
عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
جمــع التبرعــات يكــون فقــط مــن خــال الجهــات المرخصــة
والمعتمــدة فــي المملكــة.
عــدم الدخــول فــي معامــات ماليــة مــع شــركات صوريــة أو
وهميــة خارجيــة.
قــم بإبــاغ مصرفــك فــوراً عــن أي تغييــــر فــي عنوانــك
البريـــــدي أو فــي أرقـــــام هواتـــــفك أو غيــر ذلــك مــن
البيـــانـــــات الشخصيــــــة.
عــدم اشتـــــراط إيــــــداع أي مبــــــلغ لفتـــــح حســـــاب بنكــي،
وضــرورة التعامــل مــع الحســـــاب فــي فتـــــرة أقــل مــن 90
يومــاً لتجنــب إغالقــه.

استخــــدام بطاقــــات مــــدى والبطــاقـــات
االئتـــمانيـــــة والخــدمـــــات اإللكــتـــرونيــــة
احفظ جميع بطاقــــاتك البنكية في مكان آمن.
ارفــض أي مســاعدة مــن أي شــخص يكــون متواجــداً
بجانــب جهــاز الصــراف اآللــي.
أخــذ الحــذر عنــد اســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي
المتواجـــــدة فــي األماكــن البعيــدة.
قــم بالتوقيــــــع فــي المكــــان المخــــصص عنــد استـــــــام
بطــــــاقتك االئتـــمـــــانية.
قم بإتالف بطاقتك القديمة عند انتهاء صالحيتها.
تأكد من تنفيذ عملية الدفع بالبطاقة في حضورك.
تحقق من المبلغ المطلوب منك التوقيع عليه.
احتفــظ باإليصــاالت للتأكــد مــن صحــة المبالــغ عنــد
اســتالمك لكشــف حســابك.
اشــترك فــي خدمــة اســتالم اإلشــعارات النصيــة علــى
جوالــك /بريــدك اإللكترونــي.
قــم بإبــاغ مصرفــك بمعلومــات االتصــال بــك فــي كل
مــرة تســافر فيهــا إلــى الخــارج بحيــث يتــم االتصــال بــك فوراً
فــي حــال تنفيــذ عمليــات مشــبوهة باســتخدام بطاقتــك.
قــم بإبــاغ مصــــرفك فــور تلقيــك رســالة تنبيــه عــن أي
عمليـــــــــة دفــع مــن بطاقتــــــك قــد تبــدو لــك غيرطبيعيــة
فــي حــال فقــدان أو ســــــرقة البطاقــة ،قــم باالتصــال فــورا
بخدمـــــة الهاتــف المصرفي للبنــــــــك مصــدر البطاقة.

كيف تحافظ على سجل ائتماني جيد؟
االلتـــــزام التـــــام بســـداد األقســـاط المستحقة عليك.
عـــدم تحــــرير الشيـــكات دون وجــود أرصــدة كافيـــة
في حسابــك.
عــدم الحصــول علــى عــدة بطاقــات ائتمانيــة لتجنــب اي
صعوبــة فــي الســداد.
افحص سجــــلك االئتماني مــــرة كل سنــــة على األقل.

نصائــح عن التمويـــل
فكــر فــي احتياجــك الحقيقــي ومبلــغ القســط الشــهري
الــذي تســتطيع ســداده.
أخــذ شــرح كامــل وتفصيلــي عــن كل بنــد موجــود فــي عقــد
التمويــل مــن موظــف البنــك.
عدم التوقيع على عقود أو نماذج غير مكتملة البيانات
تأكــد مــن اســتالم نســختك الموقعــة مــن عقــود التمويــل
الخــاص بــك.
التأكــد مــن اســتالم جــدول الســداد الخــاص بالتمويــل
والموضــح فيــه كافــة التفاصيــل.
تأكــد وراجــع التزامـــــاتك الماليــة تجــاه أي جهــة ماليــة
مشــتركة لــدى «ســمة» بمــا فيـــــها البطاقــات االئتمــــانية
حيث أن  5%من الحد االئتــــماني يشكــــــل التـــــزاماً شهريـــــاً
حتــى لــو لــم يتـــــم اســتخدامه.

االدخـــــار والتخطيـــط المـــالي السليـــــم
تـهـــدف مـؤسســـة النـقـــد العـــربي الســـعودي إلــى تـعـــزيز
مبـــدأ االدخـــار والتخطيــط المالــي ,يســاعد االدخـــارعلى
االســتقرار األســري وتالفــي حــدوث أي أزمــة ماليــة كمــا
يســاهم فــي بنــاء اقتصــاد جيــد للفــرد.

من طرق االدخار:
االعتدال في اإلنفاق والصرف واالستهالك.
إنشــاء حســاب توفيــر ومــن األفضــل أن تقــوم باالدخــار
بشــكل مســتمر.
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للمزيد من اإلرشادات
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني ()SAMACares.sa

أو حساب ساما تهتم على موقع تويتر @SAMACares

شكـــاوى العمـــالء
تهتــم مؤسســة النقــد فــي تحقيــق أقصــى درجــات الرضــا للعمــاء،

حيــث تـــم إنشــــاء إدارة حــــماية العــمـــاء الســتقـــبال ومعـالـــجة

شــكاوى عمــاء المؤسســات الماليــة الخاضعــة إلشــراف المؤسســة

للقطاعــات الثالثــة التاليــة:
البنوك

التأمين

التمويل

قنوات استقبال الشكاوى
الهاتف المجاني8001256666 :

الموقــع اإللكتروني لسامــا تهتــم ()SAMACares.sa

حساب ســـاما تهتـــم على موقع تويتـــر @SAMACares

P.O. Box 2992 Riyadh 11169
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 800-125-6666
@SAMACares
www. SAMACares.sa

