هل البرنامج متاح لعمالء البنك األهلً المصري فقط؟
البرنامج متاح لعمالء البنك األهلً المصري و لغٌر العمالء لتواجد خدمات عدٌدة متنوعة.

ما هً الهواتف التً ٌعمل علٌها البرنامج؟
البرنامج ٌعمل علً الهواتف الذكٌة التً تعمل بنظام الـ ( IOSأجهزة  / )iPhone-iPadبالك بري  /أندروٌد.

كٌف ٌمكننً تحمٌل البرنامج على الهاتف الخاص بً؟
ٌتم تحمٌل البرنامج بإحدي الطرٌقتٌن التالٌتٌن:
الطرٌقة االولى
ٌتم تحمٌل البرنامج عن طرٌق المتاجر الرسمٌة ( )Storesللهواتف الذكٌة التالٌة:
-1
-2
-3

 Google Playللهواتف التً تعمل بنظام تشغٌل أندروٌد .
 APP Storeللهواتف التً تعمل بنظام تشغٌل . IOS
 App Worldللهواتف التً تعمل بنظام تشغٌل بالك بٌري.

حٌث ٌتم الدخول على المتجر الخاص بنظام التشغٌل ومن ثم البحث عن البرنامج باستخدام كلمة ""NBE
الطرٌقة الثانٌة
ٌمكن للمستخدم تحمٌل البرنامج على الهواتف الذكٌة عن طرٌق الحاسب الشخصً من خالل الروابط التالٌة :
IOS: https://itunes.apple.com/us/app/nbe/id863387408?ls=1&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nbe.app
Blackberry: http://appworld.blackberry.com/webstore/content/53480887/?lang=en&countrycode=EG
حٌث ٌقوم المستخدم بتوصٌل الهاتف الخاص به بالحاسب الشخصً و سوف ٌقوم المتجر بطلب كود المستخدم و كذا كلمة المرور.

ما هً مصارٌف تحمٌل البرنامج؟
البرنامج متاح مجانا علً جمٌع أنواع الهواتف الذكٌة التً تعمل بنظام الـ ( IOSأجهزة  / )iPhone-iPadبالك بري  /أندروٌد.

ما هً اللغات المتاحة بالبرنامج؟
البرنامج متاح باللغتٌن العربٌة و اإلنجلٌزٌة.

هل ٌمكننً اإلطالع على منتجات البنك األهلً المصري من خالل البرنامج ؟
ٌمكنك التعرف على كافة المعلومات عن جمٌع أنواع الحسابات  /الودائع  /الشهادات  /البطاقات  /القروض وكذلك الخدمات المصرفٌة
اإللكترونٌة .
هل ٌمكننً التعرف على أسعار صرف العمالت من خالل البرنامج ؟
ٌقوم البرنامج بعرض أسعار جمٌع العمالت التً ٌتم تحدٌثها بشكل لحظً وكذا االستعالم عن تحوٌل العمالت والتً تمكن العمٌل من
معرفة المعادل من و الى الجنٌه المصري لمبلغ بعٌنه.
هل ٌمكننً معرفة أماكن تواجد ماكٌنات الصراف األلً فً منطقة بعٌنها؟
ٌمكنك البحث عن الماكٌنات المتاحة فً منطقة محددة حٌث ٌقوم البرنامج بعرض كافة ماكٌنات الصراف اآللى فً هذه المنطقة .
هل ٌمكننً معرفة أماكن تواجد أقرب ماكٌنات الصراف األلً من مكان تواجدي ؟
باستخدام تقنٌة ٌ GPSمكنك التعرف على أقرب خمسة ماكٌنات صراف ألً عاملة من مكان تواجدك.

ما هو النطاق الذي ٌبحث فٌه البرنامج على أقرب ماكٌنات الصراف األلى؟
ٌقوم البرنامج بالبحث على أقرب ماكٌنات الصراف األلً فً نطاق خمسة أمٌال من مكان تواجد المستخدم.

هل ٌستطٌع مستخدم البرنامج االطالع علً الخدمات المتاحة من خالل كل ماكٌنة ؟
ٌعرض البرنامج جمٌع الخدمات المتاحة بالماكٌنة المعروضة فً البحث (السحب  /اإلٌداع  /اإلستفسار  /خدمات فورى).

هل ٌمكننً معرفة أماكن تواجد فروع البنك األهلً المصري فً منطقة بعٌنها ؟

ٌمكنك البحث عن منطقة محددة لٌقوم البرنامج بعرض كافة الفروع فً هذه المنطقة .

هل ٌمكننً معرفة أماكن تواجد أقرب فروع البنك األهلً المصري من مكان تواجدى؟
بإستخدام تقنٌة ٌ GPSمكنك التعرف على أقرب خمسة فروع للبنك األهلً المصري من مكان تواجدك.

هل ٌمكننً االطالع علً العروض المقدمة من البنك االهلً المصري من خالل البرنامج؟
ٌمكنك معرفة تفاصٌل الخصومات المتاحة لعمالء البنك االهلً المصري و أٌضا أسماء التجار التً توفر خدمة التقسٌط لعمالء البنك
االهلً المصري.

هل ٌتٌح البرنامج تنفٌذ عملٌات مالٌة؟
ال ٌتٌح البرنامج تنفٌذ أٌة عملٌات مالٌة.

هل ٌمكننً الدخول على صفحات التواصل االجتماعً الخاصة بالبنك األهلً المصري من خالل البرنامج؟
ٌمكنك الدخول على مواقع التواصل االجتماعً الخاصة بالبنك األهلً المصري ) فٌس بوك  /توٌتر ٌ /وتٌوب ).

هل ٌمكننً االتصال بأحد مسئولً خدمة العمالء بالبنك األهلً المصري من خالل البرنامج؟
ٌمكنك االتصال بأحد مسئولً خدمة العمالء بالبنك األهلً المصري من خالل البرنامج مباشرة عن طرٌق الضغط على أٌقونة السماعة
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هل ٌمكننً الدخول على الموقع الرسمً للبنك األهلً المصري عن طرٌق البرنامج؟
ٌمكنك الدخول على الموقع الرسمً للبنك األهلً المصري عن طرٌق البرنامج من خالل الضغط علً "المزٌد".

هل ٌمكننً التقدم بطلب الحصول على قرض شخصً /بطاقة ائتمانٌة من خالل البرنامج ؟
ٌمكنك تقدٌم طلب للحصول على قرض شخصً  /قرض سٌارة  /طلب الحصول على بطاقة ائتمانٌة من خالل البرنامج .

