


البنك التجاري ا�ردني يرحب بك  في جاه، حيث ا�هتمام الشخصي والتقدير ليسا إال بعض� من المميزات التي يتسم 
بها اسلوب معامالتنا المصرفية. بصفتك عضو في جاه سوف تنفرد بمجموعة واسعة من الخدمات الشخصية والمنتجات 

المصرفية المتنوعة المصممة خصيص� لتلبية جميع إحتياجاتك تمام� كما تستحق، وتساعدك في تحقيق جميع أهدافك 
المهنية لتحتفي بنجاحاتك.

 قمنا بتخصيص قاعات ومكاتب خاصة بك، مديرعالقة متخصص لخدمتك، ا�ولوية في إنجاز كافة معامالتك المصرفية، 
با�ضافة الى منحك العديد من العروض والخصومات على بطاقتك ا�ئتمانية لدى مجموعة واسعة من أفخم المحالت 

التجارية والفنادق والمطاعم الراقية المحلية منها والعالمية.
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• منطقة خاصــة بالخدمــة:

تمنحك عضوية جاه المزيد من الراحة والخصوصية �نجاز كافة معامالتك المصرفية من خالل تخصيص قاعات ومكاتب 
غاية في الرفاهية لخدمتك، حيث بإمكانك ا�ستمتاع بشرب قهوتك أثناء مشاهدة القنوات ا�خبارية وا�قتصادية، وقراءة 

المجالت لحين إتمام معامالتك، لتشعر تمام� كأنك في بيتك.

• مدير عالقة خاص بك:

تم تخصيص مديرعالقة مسؤول عن حسابك، يتولى تقديم النصح والمشورة المالية المناسبة �هدافك وطموحاتك، 
ويقوم بتلبية جميع إحتياجاتك المصرفية مهما تنوعت في مكان واحد، لضمان أقصى درجات الرضى لديك.

• ا�ولوية في الخدمة:

نحن في جاه نقدر أن وقتك ثمين، لذا سيتم إعطاء ا�ولوية �نجاز كافة طلباتك ومعامالتك المصرفية بسرعة وسهولة. 

• الخدمــات المصرفيـة ا�لكترونيــة:

نحن ندرك مدى إنشغالك في عالم اليوم سريع الخطى، لذا قمنا بتوفير قنوات إلكترونية مختلفة لتجعل حياتك أسهل. 
ا¼ن، يمكنك التواصل الدائم مع حساباتك وإجراء معامالتك المصرفية بكل سهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان.

• صناديق ا�مانات:

حتى تستطيع حفظ أشيائك الثمينة والعزيزة على قلبك، تمنحك خدمة جاه إمكانية الحصول على صناديق أمانات 
بمختلف ا�حجام من دون تأمين نقدي، وخصم 50% على الرسوم السنوية.
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• الودائع المصرفية:

تقدم لك عضوية جاه مجموعة متكاملة من الحسابات والودائع المصرفية  لتضمن لك أعلى درجات ا�نفراد والتميز 
وتشمل:

• الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمجموعة واسعة من العمالت الرئيسية، وذلك لتلبية جميع إحتياجاتك المصرفية 
اليومية.

• إصدار دفتر شيكات بتصميم مميز عند الطلب مجان� على الحساب الجاري.
• ودائع �جل بأسعار فوائد تفضيلية وعلى كافة مدد الربط.

• شهادات ا�يداع بالدينار ا�ردني والدوالر ا�مريكي بأسعار فوائد مميزة وبدخل شهري ثابت.

• القروض:

تتيح لك عضوية جاه خيارات واسعة من القروض الشخصية والعائلية، فسواء كنت ترغب في شراء أو بناء منزل جديد، صيانة 
منزلك الحالي، شراء سيارة أو قطعة أرض، فإن لدينا الحلول التمويلية المناسبة لك. فمن خالل عضوية جاه يمكنك 

ا�ستفادة من المزايا التالية: 

• أسعار تفضيلية على الفوائد والعموالت المستحقة على القروض.
• سهولة طلب القرض والحصول على ا�ولوية بالتنفيذ.
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• بطاقـة الخصم المباشر من ماستركارد:

تمكنك هذه البطاقة من سحب النقود من حسابك الشخصي من خالل أجهزة الصراف ا¼لي بكل سهولة وأمان على مدار 
الساعة طوال أيام االسبوع. كما يمكنك إستخدامها كبطاقة دفع فوري لشراء السلع والخدمات من مختلف المحالت 

التجارية المحلية منها والخارجية. كما تمنحك البطاقة المزايا التالية الخاصة فقط بعمالء جاه:
• حد سحب يومي أعلى على أجهزة الصراف ا¼لي يصل لغاية 3,000 دينار أردني.

• حد سحب يومي أعلى على أجهزة نقاط البيع لدى المحالت التجارية يبلغ 5,000 دينار أردني.
• قبول عالمي للبطاقة في أكثر من 33 مليون متجر حول العالم.

• الحصول على السحب النقدي من خالل أكثر من ١٫٩ مليون جهاز صراف آلي حول العالم.

• بطاقة "وورلد" ماستركارد االئتمانية:

تم تصميم بطاقة "وورلد" ماستركارد بشكل عصري جذاب وفريد من نوعه بحيث تتيح لك البطاقة عالم� من المزايا خالل 
السفر وخدمات التأمين االستثنائية ونمط حياة راٍق بجميع أشكاله الستكشاف المجاالت والنشاطات ا�كثر أهميًة بالنسبة 

لك. استمتع بالمزايا الحصرية وراحة البال سواء كنت مسافرÍ في رحلة عمل أو لقضاء إجازة ممتعة.

مع بطاقة "وورلد" ماستركارد االئتمانية، سوف تحصل على مجموعة واسعة من المزايا تشمل*:

• استرجاع نقدي 1% غير محدود على جميع المشتريات المحلية والدولية التي تتم على البطاقة.
• خدمة 3D Secure للتسوق ا¼من عبر ا�نترنت.

• الدخول إلى قاعات االنتظار في أكثر من 900 مطار حول العالم.
• خصومات وعروض دائمة وموسمية لدى أرقى المتاجر والمطاعم والفنادق الفاخرة وأماكن تأجير السيارات محلي� وعالمي�.

• خدمات التأمين والسفر.
• خدمات أخرى عديدة.

* خاضع لشروط وأحكام شركة ماستركارد العالمية



• بطاقة فيزا "إينفنيت" ا�ئتمانية:

تم تصميم هذه البطاقة لتختبرالمعنى الحقيقي للرفاهية، ولتحصل على أرقى مستوى من الخدمات المتميزة، حيث توفر 
لك بطاقة فيزا "إنفنيت" ا�ئتمانية أفضل الخدمات الشخصية والمزايا الحصرية وخدمة المساعدة الشخصية العالمية، 

لتستمتع بتجربة مميزة لم تعشها من قبل، سواء أردت الحجز الى وجهتك المفضلة، أو حجز طائرة خاصة بك، أوالقيام 
.Íبمغامرة شيقة فريدة لن تنساها أبد

مع بطاقة فيزا "إينفنيت" ا�ئتمانية، سوف تحصل على مجموعة واسعة من المزايا تشمل*:

• استرجاع نقدي 1% غير محدود على جميع المشتريات المحلية والدولية التي تتم على البطاقة.
• الدخول الى قاعات ا�نتظار الفخمة في أكثر من 1,000 مطارÍ حول العالم، مع إمكانية إصطحاب ضيف واحد مجان� أثناء 

كل زيارة@.
 “Concierge Service” مستشارون شخصيون لترتيب حجوزات السفر وبرامج الرحالت •

• عروض وخصومات دائمة وموسمية لدى أرقى المتاجر والمطاعم والفنادق محلي� وعالمي�.
• خدمات التأمين والسفر.

• خدمات أخرى عديدة.

* خاضع لشروط وأحكام شركة فيزا العالمية
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قائمة الرسوم والعموالت على المنتجات والخدمات الخاصة بأعضاء جاه

• المنتجات البنكية:

حسابات الودائع �جل بالدينار ا�ردني

القروض الشخصية مقابل تأمينات نقدية بالدينار ا�ردني

عمولة منح للقرض الشخصي مقابل تحويل راتب

رسوم إصدار بطاقة جاه ا�تمانية 

رسوم إصدار بطاقة جاه الخصم المباشر 

زيادة 0.25% على سعر
الفوائد المعلن

أقل من سعر الهامش
المعلن ب %0.25

مجان�

مجان�

مجان�

على كافة مدد الربط

عمولة منح %0.50 

-

-

حد السحب اليومي:
• أجهزة الصراف ا¼لي: 3000 دينار.

• أجهزة نقاط البيع: 5000 دينار 

مالحظاتمبلغ العمولةنوع المنتج



• الخدمات البنكية:

إصدار الحواالت المحلية بعدد (6) حواالت بالسنة

إصدار الحواالت الخارجية بعدد (6) حواالت بالسنة

إصدار شيكات مدير بالدينار ا�ردني بعدد (3) بالسنة

إصدار دفاتر شيكات بتصميم خاص بعدد (3) دفاتر بالسنة

عمولة تحويل الراتب

عمولة الخدمات المصرفية ا�لكترونية

عمولة الحد ا�دنى لرصيد الحساب الجاري والتوفير

طلب إصدار شهادة رصيد و/أو مالءة مالية

المصادقة على صحة التوقيع

إستبدال بطاقة الخصم المباشر

إعادة إصدار رقم سري لبطاقة الخصم المباشر

طلب إصدار كشف حساب فوري

طلب وضع تعليمات ثابتة لحسابات عمالء داخل البنك

الرسوم السنوية لصناديق ا�مانات بكافة ا�حجام

مجان�

مجان�

مجان�

مجان�

مجان�

مجان�

معفى

مجان�

مجان�

مجان�

مجان�

مجان�

مجان�

50% خصم

عمولة الفرع فقط

عمولة الفرع فقط

-

بغض النظر عن الفئات

-

-

كافة العمالت

-

-

-

-

-

-

من دون تأمين نقدي

مالحظاتمبلغ العمولةنوع الخدمة
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سياســـة وشروط االنتســاب@:

لتنضم لعضوية جاه، وتتمتع بكافه المزايا والخدمات التي نقدمها لك كعضو مميز في عائلتنا، يجب أن تتوفر لديك إحدى 
الشروط التالية :

• تحويل صافي راتب شهري الــــى البنـــــك التجاري ا�ردني بمبلغ 2,000 دينار أوأكثر.

• مجموع أرصدة ودائع بمبلغ  150,000  دينار أو أكثر أو ما يعادلها بالعمالت ا�جنبية الرئيسية.

• مجموع تسهيالت إئتمانية بمبلغ 150,000 دينار أو أكثر.

إعرف أكثر:

لمعرفة المزيد من المعلومات عن خدمات جاه، يرجى ا�تصال بنا على خط جاه المباشر رقم: 96265209009+

@خاضع لشروط وأحكام البنك


