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ه ــذا ب ــاإلج ـم ــال .أم ــا ف ــي الـعـمــق فما
ي ــزي ــد م ــن ج ــاذب ـي ــة ب ــرن ــام ــج الئ ـحــة
هدايا ال ــزواج من «خــوري هــوم» هو
أن ــه يـمـنــح الـثـنــائــي حــريــة الـتـصــرف
بــامل ـب ـلــغ امل ـت ــوف ــر ف ــي ال ـح ـس ــاب كما
يرغبان من دون أن يشترط عليهما
ً
استبداله ســواء كامال أو قسمًا منه
بـمـنـتـجــات م ــن ال ـشــركــة .ويمكنهما
في هذه الحالة استرجاع املبلغ عبر
تحويل مالي تقوم به الشركة إما من
خالل شيك أو عبر حساب مصرفي.

التكنولوجيا تخدم العرسان
م ــن أبـ ــرز م ـم ـيــزات ال ـبــرنــامــج إتــاحــة
الـفــرصــة لـلــراغـبــن باملساهمة فــي ال ـ
 Wedding Listبـ ّـال ـق ـيــام ب ــذل ــك عبر
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت وتـ ـج ــن ــب م ـش ـق ــة ال ـت ـن ـقــل
إلـ ــى الـ ـف ــروع وت ـح ـ ّـم ــل زح ـم ــة الـسـيــر
واالنـتـظــار ،إذ يمكن إج ــراء التحويل

يحصل ّالثنائي على
هدايا قيمة ومتنوعة
فور فتح الحساب

بواسطة  visa cardأو  master cardمن
املنزل أو ّ
أي مكان في لبنان والعالم،
ويـتـل ـقــى ص ــاح ــب ال ـح ـســاب تـلـقــائـيــا
رس ــال ــة نـصـيــة م ـجــان ـيــة  smsتـفـيــده
باسم الشخص وقيمة املبلغ الذي قام
بتحويله إلــى الـحـســاب .وفــي الوقت
عـيـنــه يتلقى الـضـيــف بـ ــدوره رســالــة
فــوريــة باسم العروسني لشكره على
هديته .كما أن الثنائي يمكنه االطالع
يوميًا ومجانًا على التحديثات التي
ت ـط ــرأ ع ـلــى الئ ـح ــة الـ ـه ــداي ــا ،وكـشــف
حـســاب مجاني إمــا مــن خــال املوقع
اإللكتروني لخوري هوم أو من خالل
زيارة ّ
أي فرع من فروع خوري هوم.

حسومات وهدايا
ال تقتصر تسهيالت «خ ــوري هــوم»
على ما ّ
تقدم .ففي حال رغبة الثنائي

بــاس ـت ـخــدام امل ـب ـلــغ ل ـش ــراء منتجات
مــن الـشــركــة يحصل على نسبة %3
من مجمل قيمة حسابه نقدًا ،بغض
النظر عن العروضات والحسومات،
كما يستفيد مــن خصومات بنسبة
 %15ع ـلــى ع ــام ــات «خـ ـ ــوري ه ــوم»
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة (Smeg, Blomberg,
Liebherr, Bissell, Meili, Hisense,
 .)Weberأمــا املبلغ املتبقي إن ُوجــد
ف ـي ـتــم دف ـع ــه إلـ ــى ال ـث ـنــائــي ()%100
ع ـبــر ش ـيــك أو تـحــويـلــه إل ــى حـســاب
مصرفي.
إض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،وفـ ــي إط ـ ــار رغـبــة
«خــوري هــوم» بمنح الثنائي أفضل
تجربة ممكنة ،فــإن الـشــركــة تمنحه
هدايا ّ
قيمة ومتنوعة ومتعددة فور
فتح الحساب لديها والتي تتضمن
ح ـس ـمــا ل ـحــد  %50م ــن ANTOINE
SALIBA, WORLD OF JEWELRY
على املجوهرات واألحجار الثمينة،
خ ـص ــم  200دوالر مـ ــن ق ـب ــل شــركــة
 Wild Discoveryإذا كـ ـ ــان سـعــر
تــذاكــر بـطــاقــات الـسـفــر لـقـضــاء شهر
العسل يتخطى  2500دوالر ،خصم
بقيمة  500دوالر مــن MOBALPA
 KITCHENSف ــي ق ـس ـم ـهــا امل ـتــوفــر
فــي ف ــروع «خ ــوري ه ــوم» فــي ال ــدورة
والجناح والرابية واملكلس ،وحسم
بـنـسـبــة  %15م ــن  ،La Maisonقسم
«خـ ـ ــوري ه ـ ــوم» الـ ـخ ــاص بــالــدي ـكــور
املنزلي وأدوات املطبخ والبياضات...
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ف ــإن إج ـ ــراءات فتح
الحساب سهلة إلــى أقصى الحدود
وال تـتـطـلــب أك ـثــر م ــن بـضــع دقــائــق.
إذ يـكـفــي فـقــط جـلــب بـطــاقـتــي هوية
الـ ـع ــري ــس وال ـ ـ ـعـ ـ ــروس ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
بـطــاقــة ال ــدع ــوة إل ــى ال ــزف ــاف للتأكد
من تاريخه ،وفي حال لم تكن بطاقة
الدعوة جاهزة يمكن إرسالها الحقًا
عبر البريد اإللكتروني.
ف ــي ال ـن ـهــايــة ومـ ــع اف ـت ـت ــاح ق ـســم La
 Maisonأصبح «خوري هوم» متجرًا
ً
ّ
وألي شخص
شامال يتيح للثنائي
كان فرش منزله من األلف إلى الياء،
م ــن األثـ ـ ــاث واملـ ـف ــروش ــات واألدوات
الكهربائية واملـنــزلـيــة والـبـيــاضــات،
ومــن خــال أكبر تشكيلة ممكنة من
العالمات التجارية العاملية.
(األخبار)

ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ...ﺑﺬﻛﺎء؟

ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن  Credit Cardأي ﻗﺮض ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف .إﻧﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮاء ﻓﻲ
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ وﻋﻨﺪ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف ا¨ﻟﻲ،
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎرﻫﺎ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﺘﻬﺎ.

اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﺬﻛﺎء
ﻛﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ وﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻚ أﻛﻼﻓ® ﻋﺎﻟﻴﺔ...

ادﻓﻊ اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي أﻧﻔﻘﺘﻪ
ﻟﺘﺘﺠﻨﺐ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺣﺎول دﻓﻊ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي أﻧﻔﻘﺘﻪ ﻟﺘﺘﺠﻨﺐ
أﻛﻼف اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻴﻪ

اﻟﺤﺪ ا±دﻧﻰ ﻫﻮ 5%

ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  1,5و ٪٢
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ

ATM

ّ
التميز في اإلدارة لفينيسيا بنك
جائزة

نال «فينيسيا بنك» جائزة التميز واإلنجاز املصرفي العربي في مجال اإلدارة واإلمتثال
لسنة  ،2017خالل الحفل الذي نظمه اإلتحاد الدولي للمصرفيني العرب في  12أيار الجاري
في مركز بيروت للمعارض ـ ـ البيال ،بحضور حشد من كبار املصرفيني والشخصيات
الدولية الرقابية من املؤسسات الدولية واإلقليمية .يذكر أن «فينيسيا بنك» ُم ِنح جائزة
«اإلمتياز في العالمة التجارية» العام الفائت من اإلتحاد الدولي للمصرفيني العرب.

الدورة العاشرة من «معرض بيروت لليخوت»

افتتح وزير السياحة أواديس كادنيان ،عصر
السبت ،الــدورة العاشرة من «معرض بيروت
لـلـقــوارب والـيـخــوت» (،)2017 Beirut Boat
في املرفأ السياحي الغربي ـ ـ مارينا سوليدير،
والذي تستمر فعالياته ملدة  4أيام.
ت ـشــارك فــي امل ـعــرض حــوالــى  45شــركــة من
 6ل ـب ـنــان ،تــرك ـيــا ،اإلم ـ ــارات ،ق ـبــرص ،هــولـنــدا
وبريطانيا .وتـتــوزع على مجموعة قطاعات
مــرت ـب ـطــة ب ـكــل م ــا ل ــه ع ــاق ــة ب ــال ـي ـخ ــوت ،مــن
التجهيز إل ــى الـصـيــانــة والـتـصـمـيــم الــداخـلــي
واألدوات ال ــري ــاض ـي ــة ،والـ ـسـ ـي ــارات الـفـخـمــة،
واألزي ــاء واملـجــوهــرات وغيرها وتــوقــع عضو مجلس إدارة «الـشــركــة الــدولـيــة للمعارض»
ّ
املنظمة للحدث إدوار عون «أن يجتذب املعرض هذه السنة أكثر من  20ألف زائر من عشاق
الحياة البحرية ونخبة املجتمع والرائدين في أنماط العيش وكبار الشخصيات واألفــراد
ذوي املداخيل املرتفعة» .يذكر أن املعرض يضم «جناح الفخامة والترف» (Luxury and
ّ
املخصص لعرض األزيــاء واملجوهرات واملنتجات الفخمة ،و«جناح
)Glamour Pavilion
ّ
املخصص لعدد مــن السيارات
الـسـيــارات املترفة» ()Deluxe Automobile Spotlight
الفخمة والرياضية ،كما سيتخلله عرض لليخوت الفاخرة واستضافة بعض من شركات
ّ
ومصمميها ،واملـ ّ
ـورديــن البحريني،
اليخوت الدولية األكثر شهرةُ ،وبناة اليخوت الفاخرة
وشركات الوساطة وتجديد أحواض بناء السفن.

ﺳﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ
ّ
دﻓﻌﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ إﻋﺎدﺗﻪ
دﻓﻌﺔ واﺣﺪة

ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺻﺮاف آﻟﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺼﺮف آﺧﺮ
ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ

Sale

ﻻ ﺗﺴﺤﺐ اﻟﻤﺎل
ﻣﻦ اﻟﺼﺮاف اﻟﻲ إﻻ ﺑﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﻔﺎدي دﻓﻊ ﻋﻤﻮﻟﺔ

اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺸﺮاء
ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪل اﻟﻨﻘﺪ
ﻟﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻮﻻء وﺗﺴﺘﺒﺪﻟﻬﺎ
ﺑﻬﺪاﻳﺎ وﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ

