بطاقة ميزة

بطاقة ميزة

مع اعالن البنك المركزي المصري إطالق منظومة بطاقات الدفع الوطنية رسميا خالل شهر
يناير تحت االسم التجاري (ميزة) بهدف توسيع قاعدة الشمول المالي ،وامتالك منظومة دفع
وطنية تتيح للعمالء الشراء والتعامل مع أي أداة تحصيل الكتروني داخل مصر مثل أي بطاقة
بعالمة تجارية دولية ،باإلضافة الى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك ودمج االقتصاد غير
الرسمي مع اال قتصاد الرسمي ،وتأتي بطاقة ميزة كبطاقة متعددة التطبيقات بحيث يمكن
استخدامها في:
 صرف الدعم النقدي والعيني مستقبال
 اجراء كل المعامالت الخاصة بالدفع مثل سداد فواتير التليفون والكهرباء والغاز
وغيرها
 سداد أي مدفوعات من خالل نقاط البيع المختلفة
 تتيح إمكانية السحب النقدي والشراء من المتاجر والمحالت
 تلك البطاقة سوف تستوعب ما يقرب من  7تطبيقات تضم الخدمات الحكومية
المختلفة التي تقدمها الحكومة للمواطنين بما فيها منظومة الدعم والخدمات البنكية
وكذلك الرؤية المستقبلية من البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الى التحول
الستخدام البطاقات بالشكل الال تالمسي.
ونحن اول بنك أصدر هذه البطاقة في المرحلة التجريبية
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بطاقة ميزة المدفوعة مقدما
هي اول بطاقة دفع الكتروني وطنية والتي تعد أحد األدوات الرئيسية للسداد االلكتروني لمدفوعات المواطن
سواء للجهات الحكومية او في كافة التعامالت المالية األخرى محليا.
خصائص البطاقة:
 سداد المستحقات الحكومية:
 .1تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من بنك التعمير واإلسكان اول بطاقة دفع الكترونية تمكنك من سداد
المدفوعات الحكومية الكترونيا بسهولة وامان.
 .2احتواء البطاقة على الشريحة الذكية ويعد اجراء وقائي لضمان االستخدام االمن للبطاقة
 .3إمكانية ربط البطاقة مع خدمة فلوسي فون المقدمة من بنك التعمير واإلسكان
 .4الحصول على بطاقة بدل فاقد حال تعرض البطاقة للفقد او السرقة بناء على طلب العميل
 .5توفر البطاقة لحامليها خدمة عمالء مميزة Call Centerعلى مدار  24ساعة يوميا للرد على كافة
االستفسارات
 .6صالحية البطاقة  3سنوات
 .7استخدام البطاقة محليا
 السحب النقدي:
توفر بطاقة ميزة حرية السحب النقدي من خالل شبكة الصراف االلي الخاصة ببنك التعمير
واإلسكان او من خالل ماكينات البنوك األخرى داخل مصر التي تحمل عالمة 123
 المشتريات من خالل التجار:
وجود شعار ميزة يتيح لك قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار المتاح لديهم نقاط البيع
االلكترونية والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خالل البطاقة
متطلبات االشتراك:
 صورة البطاقة الشخصية او جواز السفر
طريقة االشتراك:
 يرجى زيارة أقرب فرع من فروع مصرفنا
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مصاريف االصدار

 25جم

مصاريف التجديد السنوية

15جم

مصاريف إعادة االصدار

15جم

الحد اليومي للسحب النقدي

10000جم

الحد اليومي للمشتريات

20000جم

الحد الشهري واالقصى للرصيد

50000جم

عمولة السحب النقدي من  ATMبنك التعمير
واالسكان

 1جم

عمولة السحب النقدي من  ATMالبنوك االخرى

 5جم
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