خدمة المشرق الذهبي  -الخدمة المصرفية المميزة من بنك المشرق
جميع معامالتك المصرفية تتم بكل سهولة من خالل مدير عالقات عمالء مخصص لخدمتك.
كما يمكنك استخدام خدمة اإلنترنت البنكي " "Mashreq Onlineأو تطبيق الموبايل البنكي " "Mashreq Mobileمن أي مكان
أواإلتصال بنا على رقم خدمة العمالء الخاص بعمالء المشرق الذهبي  19458لتلبية كافة إحتياجاتك.
اليكم بعض من الخدمات المصرفية والغير مصرفية التي يمكن التمتع بها كعميل للمشرق الذهبي:
 مدير متخصص لمعامالتك البنكية صاالت انتظار المشرق الذهبي في فروع بنك المشرق أولوية لتنفيذ معامالتك البنكية المطلوبة فتح حساب وإصدار دفاتر شيكات معفاه من المصاريف بطاقة الخصم المباشر البالتينيه معفاة من المصاريف أعفاء السحب النقدي من أي ماكينة صراف آلي داخل مصر من المصاريف امكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بالتينية مجانية بحد ائتماني يصل إلى  1,000,000جنيه مصري أسعار مميزة على الودائع والقروض امكانية الحصول على قرض المشرق الذهبي الذي يصل إلى  1,300,000جنيه مصري بأسعار مميزة -امكانية فتح حساب دولي واالستثمار في بنك المشرق بدولة االمارت العربية المتحدة

(الغير مصرفية)

 خدمات األوراق الحكومية (اصدار وتجديد الرقم القومي  ،جواز السفر وشهادات الميالد  ..الخ) الخدمات المنزلية (أعمال الصيانة المنزلية  ،تنظيف المنزل  ...الخ) خدمات دفع الفواتير (مثل الكهرباء – الغاز ،المدفوعات البنكية  ،مصاريف المدارس  ...الخ) الخدمات الترفيهية (حجز تذاكر الحفالت وحجز المطاعم ) الخدمات الصحية (حجز مواعيد األطباء والمستشفيات والنوادي الصحية ) -والعديد من الخدمات األخرى

 دخول غير محدود لصاالت كبار الزوار بالمطارات المختارة حجز تذاكر الطيران  -محلي ودولي خدمة التوصيل من وإلى المطارات خدمة المساعدة للحصول على تأشيرات السفر -والعديد من الخدمات األخرى

 خدمة إبداء الرأي الطبي الثاني (االستعانة بأفضل نخبة من األطباء على مستوى العالم في التخصصات المختلفة) خدمة مساعدات الطريق (هذه الخدمة توفر لك التغطية في حاالت رفع و نقل السيارة ،شحن البطارية ،توصيلالوقود)
 -والعديد من الخدمات األخرى

ترشيح عمالء
المشرق الذهبي

 قم بترشيح أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك و استفيد من مزايا المشرق الذهبي. احصل علي قسيمة شراء بقيمة  ١٬٠٠٠جنيه مصري في حالة ترشيحك أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك لفتح حسابالمشرق الذهبي.

تطبق الشروط واألحكام

