
  يعلن عن إطالق حسابات "بداية" في إطار سعيه الدائم لتحقيق الشمول املالي CIB مصر-البنك التجاري الدولي

ا ملبادرة الشمول املالي من البنك املركزي املصري   أطلق البنك التجاري الدولي مجموعة من الحسابات الجديدة
ً
وفق

بهدف زيادة الوعي املالي لدى جميع فئات املجتمع املصري وإتاحة الفرصة لالنضمام للقطاع املصرفي من خالل تقديم  

  .باقة متنوعة من املنتجات والخدمات املقدمة خصيصا للفئات غير املشمولة

    

عن إطالقه ملجموعة حسابات بداية التي   –أكبر بنك قطاع خاص في مصر   – (CIB) مصر  –  يعلن البنك التجاري الدولي

تستهدف األفراد وأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب املهن الحرة، حيث تتميز بسهولة إجراءات فتح 

البنك املركزي املصري لتحقيق   الحساب مما يشجع كافة فئات املجتمع على بدء رحلتهم املصرفية بما يتماش ى مع جهود

  .الشمول املالي

جدير بالذكر أن من أهم مزايا حسابات بداية إنها ال تتطلب إثبات للدخل لفتح الحساب، وهو الشرط اإللزامي الذي  

ل عائق لعديد من الفئات ممن ليس لديهم وظائف دائمة أو مصدر ثابت للدخل، على سبيل املثال ربات البيوت  
ّ
شك

    .ممن ليس لديهم وظائف بعد وأصحاب املهن الحرة والشباب

نأمل أن يكون إلطالق  "CIB  وفي هذا السياق، صرح رشوان حمادي رئيس قطاعات العمالء ومنتجات التجزئة املصرفية بـ 

حسابات بداية الجديدة دور فعال في تشجيع الفئات غير املشمولة مثل ربات البيوت والشباب وأصحاب الشركات  

رة ومتناهية الصغر على االنضمام إلى القطاع املصرفي واالستمتاع بسهولة إجراءات فتح الحساب، حتى يتمكنوا  الصغي

من استخدام القنوات الرقمية كخدمات اإلنترنت البنكية التي تتيح إدارة األموال في أي وقت من أي مكان، باإلضافة إلى  

باشر التي تستخدم في املعامالت اليومية وتتيح العديد من املزايا  االستفادة من املنتجات التي تشمل بطاقة الخصم امل

من ضمنها تجربة آمنة للتسوق أونالين، ودفع الفواتير، ومتابعة املصروفات، وسهولة االستخدام من أي مكان في  

الخدمات التي تسهل   ، نعمل دائًما على تمكين كافة شرائح املجتمع مالًيا وتزويدهم بشتى أنواعCIB العالم، ثم أضاف "في

  "حياتهم

حسابات بداية متاحة للمصريين فقط وال يتطلب فتح الحساب بالنسبة لألفراد إال بطاقة الرقم القومي، أما بالنسبة 

  .ألصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيمكنهم فتح حساب بأقل عدد من املستندات

  .www.cibeg.com :عنا اإللكترونيملزيد من املعلومات عن حسابات بداية تفقد موق

   

 – نهاية البيان –


