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بحثا سبل تعزيز العالقات المشتركة

»بيتك« يؤكد على شراكته مع »ڤيڤا« 
عبر الخدمات المشتركة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة 
االتص���االت الكويتي���ة »ڤيڤا« 
م.جنيب العوضي على أهمية 
العالقات في النهوض باملؤسسة 
وتعزيز حصتها الس���وقية ملا 
لعامل العالقات من أثر كبير في 
اس���تقطاب عمالء جدد وتقدمي 
خدمات أفضل لهم، مشيرا إلى أن 
»ڤيڤا« تعتمد هذا املفهوم ضمن 

خط استراتيجيتها العامة.
وأوض���ح العوض���ي لدى 
استقباله مس���اعد املدير العام 
للقط���اع املصرف���ي ف���ي بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« محمد 
الفوزان ومدير ادارة البطاقات 
املصرفية ف���ي »بيتك« جوليو 
التي تقدمها  لوبو أن اخلدمات 
»ڤيڤا« بالتعاون مع »بيتك« خالل 
فترة قصيرة منذ تأسيسها كبيع 
بطاقات التعبئة اخلاصة ب� »ڤيڤا« 
عبر اخلدمة الهاتفية ل� »بيتك« 
)1803333( أو توفي���ر خدم���ة 
 SMS Baitak الرسائل القصيرة
كأول بنك يقدمها لعمالء »ڤيڤا« 
تعبر عن مدى حرص الطرفني 

على توثيق مبدأ الشراكة.

وبحث العوضي مع الفوزان 
أثناء الزيارة سبل تعزيز العالقة 
بني »بيتك« و»ڤيڤا« سواء عبر 
شبكة العمالء واخلدمات أو عبر 
وس���ائل التكنولوجيا احلديثة 
املس���تخدمة في كليهما مشيرا 
إلى أن مواكبة التقنية احلديثة 
بات مطلبا مهما وأساسيا لدى 
القطاعات االقتصادية مبختلف 

أنشطتها ومجاالتها.
من جهته رحب مساعد املدير 
العام للقطاع املصرفي في بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« محمد 
الفوزان بالتعاون بني »بيتك« 
الكويتية  وش���ركة االتصاالت 
»ڤيڤ���ا«، مؤكدا عل���ى أن مبدأ 
الش���راكة الذي يخطه »بيتك« 
ضمن استراتيجية العمل ساهم 
في حتقيق العديد من االجنازات 
حيث ان هذا املبدأ يتم تطبيقه 
في مختلف اخلدمات التي يقدمها 
»بيتك« سواء كانت تلك الشراكة 
بني »بيتك« واملؤسسات األخرى 
أو مع العميل نفس���ه لتحقيق 

املصالح املتبادلة.
وأش���ار إلى أن اخلدمة التي 

أطلقها »بيتك« مؤخرا مع »ڤيڤا« 
البطاقات  تتيح لعمالئه شراء 
مسبقة الدفع لشركة »ڤيڤا« من 
فئات 5 و10و20 دينارا عن طريق 
الهاتفية خصما  خدمة »بيتك« 
من حساباتهم، وهي متاحة على 
مدار الساعة، وبخطوات بسيطة 
وسريعة، ميكن للعميل تعبئة 
هاتفه النقال باملبلغ املناس���ب 
عن طريق اخلصم الفوري من 

حسابه.
وب���ني الف���وزان أن »بيتك« 
يهدف إلى تعزيز سياسة تنويع 
قنوات اخلدمة التي تتيح للعميل 
اختيار الوسيلة التي تتناسب مع 
احتياجاته بسهولة ويسر، وقد 
أثبتت جناحا كبيرا خالل الفترة 
املاضي���ة، من خالل إقبال كبير 
من العمالء على ما يتم طرحه 
من أدوات ووس���ائل تستخدم 
التكنولوجيا احلديثة، س���واء 
في االس���تخدام أو االتصال أو 
احلصول عل���ى اخلدمة، وهو 
عنصر مهم في تخفيض النفقات، 
وتوجيه جهود الطاقات البشرية 

نحو أعمال جديدة.

العوضي: »ڤيڤا« تسعى للنهوض بعملها وتعزيز حصتها السوقية

الفوزان: شراكة »بيتك« تهدف لمصلحة العميل

م.جنيب العوضي ومحمد الفوزان خالل اللقاء املشترك بينهما

الفوزان والعوضي يتوسطان ممثلي »بيتك« و»ڤيڤا« في االجتماع

30 نوفمبر آخر موعد لفتح الحساب

»الخليج« يبدأ العد التنازلي 
إليداعات حساب الدانة

مينح بنك اخلليج الفرصة لعمالئه للفوز بجائزة س����حب الدانة 
البالغ قيمتها 500 ألف دينار ويتعني على العمالء فتح حساب الدانة 

قبل تاريخ 30 نوفمبر 2009 للتأهل لدخول السحب.
ونذكر أصحاب حس����ابات الدانة احلاليني باالحتفاظ بأموالهم أو 
زيادتها في حس����اباتهم ألطول فترة ممكنة حتى يتس����نى لهم زيادة 

فرص الفوز باجلائزة البالغة قيمتها 500 الف دينار.
ويوفر بنك اخلليج اآلن األجنحة املصرفية السريعة حلساب الدانة 

في كل من مجمع مارينا وسوق شرق.
وس����تبدأ هذه األجنحة عملها في مجمع األڤنيوز ومجمع 360 في 

تاريخ 25 نوفمبر 2009.
وتتوافر تلك األجنحة ألي شخص يرغب في فتح حساب الدانة أو 
إيداع األموال فيه باستخدام بطاقات أي بنك حتمل عالمة »كي-نت«. 
وفي مس����تهل تعليقه على أهمية تلك األجنحة املصرفية الس����ريعة 
واخلاصة بحساب الدانة صرح مدير عام اخلدمات املصرفية الفردية 
في بنك اخلليج علي شلبي قائال: »يعتبر سحب الدانة للجائزة البالغة 
قيمتها 500 الف دينار أكبر س����حب فردي في البالد، وقد قمنا بوضع 
األجنحة الس����ريعة حلس����اب الدانة في املجمعات التجارية ملزيد من 

التسهيل على عمالئنا«.
هذا، ويس����تطيع عم����الء الدانة إص����دار تعليمات ثابت����ة لزيادة 

مدخراتهم.
وجتدر اإلشارة إلى أن فتح حساب الدانة ال يتطلب دفع أي رسوم 

أو حتويل الراتب.
كذلك يس����تطيع العمالء إيداع أموالهم بكل سهولة دون االنتظار 
طويال في صفوف أو التقيد مبواعيد العمل الرس����مية للفروع، حيث 
ميكنهم أيضا إيداع األموال عبر اخلدمة املصرفية الهاتفية، أو أجهزة 
الصرف اآللي، أو من خالل اخلدمة املصرفية اإللكترونية عبر اإلنترنت، 

أو بزيارة أي من فروع بنك اخلليج.
كما ميكن فتح حس����اب الدانة مبنتهى البساطة، وذلك بزيارة أي 
م����ن فروع بنك اخلليج البالغ عدده����ا 49 فرعا، أو االتصال باخلدمة 

املصرفية الهاتفية على رقم 1805805.
أيض����ا ميكن للعمالء زيارة موقع البن����ك اإللكتروني ثنائي اللغة 
www.e-gulfbank.com للحصول على مزيد من املعلومات حول حساب 

الدانة أو أي من منتجات وخدمات البنك األخرى.


