
 

 بيان صحفي 

 

 فرست ناشونال بنك وفيزا يطلقان البطاقة المميزة لقطاع أألعمال

  1112\11\1بيروت : 

 FNB Visa Signature االعمال بطاقة إطالق عن اليوم بنك ناشونال فرست أعلن

Business على القائمة التسويقية ٳستراتيجّيته مع تماشيا وذلك "فيزا" شركة مع ، بالتعاون 

، وخصوصا في قطاع الصيرفة االلكترونية،  المالية المتغّيرة العمالء واحتياجاتهم مواكبة

 .المستويات التي يطمحون اليها ٳلى معهم في تطوير أعمالهم وتطلّعاتهموالمساهمة الفعالة 

 من متكاملة بمجموعة FNB Visa Signature Businessئتمان الجديدة إلا بطاقة تزخر

 صاالت إلى المحدود وغير المجاني الدخول الضرائب، في التوفير تشمل التي الخاصة المزايا

 االستفسار إلى السفر تذاكر حجز من الشخصي المساعد خدمة السفر، خالل التأمين المطارات،

 المشتريات. وحمايةالمطاعم  أرقى عن

 الذي، وFNB Rewards Program المكافآت برنامج كما يستفيد أصحاب البطاقة من 

 تذاكر النقدية، كالمبالغ متنوعة، بباقة جوائز واستبدالها النقاط كسب البطاقة حامل يخول

االخرى، هذا اضافة الى  السلع من والعديد السيارات تأجير الفنادق، في اإلقامة الطيران،

بنك المتنوعة، وخصوصا لجهة سهولة  ناشونال المزايا األساسية التي تحويها بطاقات فرست

تنفيذ العمليات، مع اعتماد أعلى معايير أآلمان والحماية،  في  ستخدام، والمرونة والسرعةاال

 بما يشمل العمليات عبر شبكة االنترنت.

المدير العام كما -نظم البنك مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس مجاس االدارة ،المناسبة وبهذه

 السيد بنك ناشونال فرست في االلكترونية المنتجات مدير االدارة العليا للمصرف، حيث عرض

ئتمانية الموجهة لقطاع األعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة إلا رزق ميزات البطاقة وليد

 وسيلة باعتبارها الشركات، احتياجاتنا خصوصيات تصميمها بما يتناسب مع والمتوسطة، مبي

 واألعمال، السفر نفقات وإلدارة الشخصية، والمصاريف الشركة مصاريف بين للتمييز سهلة

 .الحسابات إدارة ولتبسيط

تنضم الى تشكيلة مميزة من بطاقات الوفاء واالئتمان التي  الجديدة ان البطاقةوأضاف رزق  " 

 من بنك ناشونال فرست تمّكن التي المميزة المصرفية المنتجات يصدرها البنك، وتشكل احد

 مبتكرة منتجات وتقديم التقنيات أحدث اّتباع خالل من المحلية السوق في مكانته ترسيخ

 الزبائن في قطاع الصيرفة الحديثة . حاجات لتلبية وتنافسية



 

ان المدير العام لشركة فيزا في لبنان والعراق: " –السيد رمزي الصبوري  من جهته، أكد و

من العوامل المهمة في كونه  وتطويرها يتقدم تباعا حلول الدفع المخصصة للشركاتتصميم 

. وهذه الحلول أظهرت فعاليتها وأثرها تطوير القطاع االقتصادي وتحفيز ممارسة األعمال

ق االنسيابية والسهولة في المعامالت والسرعة والمالءمة في إجراء الدفعات في تحقي الحاسم

 فيزا في لبنان.شركة النقدية. وهذه الحلول هي إحدى المجاالت الرئيسية التي تركز عليها 

بطاقة االئتمانية المميزة الفي هذا اإلطار يأتي تعاوننا مع "فرست ناشونال بنك" إلطالق قال "و

، حيث تمكنها من إدارة نفقاتها بالشكل األمثل، وقطاع أألعمال للشركات والمصممة خصيصا  

وإجراء دفعات تتسم بالبساطة والسهولة واألمان، مع توفير جميع المكافآت والمزايا الفريدة 

 ." للموظفين التي ترتبط عادة بالبطاقات االئتمانية المميزة

 


