األسئلة الشائعة بخصوص برنامج قروض اإلسكان للمواطنين
يتبين لي أنهم
 )1استلمت رسالة من هيئة أبوظبي لإلسكان تفيد أن قرضي يخضع لعقوبات ،لكن عندما أزور الفرع ّ
ليسوا على اطالع على اإلجراءات؟
سيرسل لك بنك أبوظبي األول رسالة
نعم .سيقوم البنك بإعالمك عن موعد تحميل التطبيق وحجز موعد لزيارتكُ .
نصية قصيرة مع التفاصيل لتحميل التطبيق وحجز موعدك.
 )2أحتاج إلى معرفة تفاصيل قرضي والمبلغ الموافق عليه؟
بالتأكيد وأنا مستعد لمساعدتك بكل سرور .أرجو منك تزويدي برقم هويتك اإلماراتية وبتاريخ ميالدك مع اسمك
الكامل ألتمكن من إعطائك هذه المعلومات.
 )3ليس لدي رقم تعريف لقرضي .أحتاج إلى حجز موعد.
أصر العميل
الرسالة النصية القصيرة التي يرسلها بنك أبوظبي األول إلى العمالء تحتوي على رقم تعريف للقرض .إذا
ّ
على الحصول عليه ،عليك التحقق من هوية العميل من خالل رقم هويته اإلماراتية وتاريخ ميالده مع اسمه الكامل،
بعدها يمكنك إعطاؤه رقم تعريف القرض.
 )4ال يمكنني االنتظار حتى يفتح بنك أبوظبي األول حسابي أو ليرسل لي رسالة نصية قصيرة .أحتاج الستكمال العملية
اآلن ألنني سأسافر/لدي عمل طارئ/الخ...
تسرني مساعدتك بالطبع .أرجو منك تزويدي ببياناتك مثل اسمك ،رقم تعريف القرض ،رقم الهوية اإلماراتية ورقم
ّ
جواز السفر .سأرسل بياناتك إلى المتحدث الرسمي في قسم قروض اإلسكان للمواطنين.
لقد أرسلت للتو بياناتك إلى المتحدث الرسمي في قسم قروض اإلسكان للمواطنين وبعد ان يتم فتح حسابك ،سيقوم
فريق عمل قروض اإلسكان للمواطنين من بنك أبوظبي األول بالتواصل معك بشكل مباشر.
 )5من فضلك ،أريد معرفة قيمة القسط الشهري.
تسرني مساعدتك بالتأكيد .أرجو منك تزويدي برقم هويتك اإلماراتية وبتاريخ ميالدك مع اسمك الكامل للتحقق ،كما
ّ
ً
أحتاج أيضا إلى التأكد من مبلغ راتبك.
إذا كانت المعلومات مطابقة :يمكن إطالع العميل على قيمة القسط الشهري
إذا كان الراتب غير مطابق :اطلب من العميل زيارة هيئة أبوظبي لإلسكان للتحديث
 )6أرغب بإلغاء موعدي عبر التطبيق/احتاج إلى حجز موعد.
أنا جاهز بكل سرور لمساعدتك في إدارة مواعيدك (يحق لجميع الموظفين تحديد وإلغاء المواعيد).

 )7ما هي المستندات المطلوبة التي يجب تجهيزها قبل زيارة البنك؟
•
•
•
•
•
•
•

جواز السفر
الهوية اإلماراتية
شهادة راتب حديثة/إثبات عن الدخل
شهادة بحث اصلية حديثة
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رسالة  IBANباللغة اإلنجليزية
الرقم المرجعي للرهن اإللكتروني

 )8أي استفسار لم يرد في هذا المستند أو سؤال يتعلق بالمعلومات عن  CADوالتمويل ،يجب توجيهه إلى جهات
االتصال أدناه.
يرجى إرسال بريد إلكتروني وإبالغ العميل أن شخصا ً ما سيتواصل معه في غضون ساعتين خالل دوام العمل.

