عميلنا الكريم ....
يسعدنا تقديم دليل التعامل مع خدمه الموبايل البنكى من خالل الهاتف المحمول على الرابط
https://online.faisalbank.com.eg/fluidwapcw/pages/login/LoginController.jpf
وإليكم بعض اإلرشادات للتعامل مع الخدمة :

 )1خطوة تسجيل الدخول تتكون من أربعة إختيارات:
 اللغة :التى يتم الدخول بها على خدمة الموبايل البنكى ( اإلنجليزية أو العربية). رقم العميل  / RIM No.( :Customer Id /رقم الحساب الرئيسى) والذى تم ارساله برسالة على رقمالمحمول أو حصلت عليه من الفرع.
 اسم المستخدم  /هوية تسجيل الدخول  )Username( :هو الذى تم ارساله اليكم على البريد اإللكترونى أولمرة عند اإلشتراك فى خدمة اإلنترنت و يتكون من (حروف و أرقام).
 كلمة السر  :Password /التى تم ارسالها على رقم المحمول الخاص بكم اول مرة عند اإلشتراك فىالخدمة .

 )2بعد استكمال المراحل السابقة بصورة صحيحة سيتم الدخول الى الصفحة الرئيسية الخاصة بكم بنجاح.

الخدمات المصرفية المتاحة خالل خدمه الموبايل البنكى :
 )1الحساب المختصر  /ملخص الحساب ((Account Summary
من خالل القائمة الرئيسية يتم الدخول على الحساب المختصر و الذى يتيح للعميل كشف بالحسابات الخاصة به
موضحا بها رقم الحساب ونوعه والرصيد المتاح والرصيد الجارى كما هو موضح فى الصورة .

 )2تاريخ الحركة  /استعالم حركة الحساب خالل فترة ()Transaction History
من خالل القائمة الرئيسية يتم االستعالم عن حركات الحساب من ايداع و سحب من خالل الفرع أو حركات
البطاقات(سحب و شراء) وذلك من خالل تحديد عدد الحركات المراد عرضها للحساب الواحد او من خالل تحديد
تاريخ محدد المدة كما هو موضح فى الصور.

 )3التحويل بين حسابات العميل  /التحويل المالى الداخلى ()Transfer Between Own Accounts
من خالل القائمة الرئيسية نختار التحويل بين حسابات العميل ,انواع التحويالت المتاحة (تحويل من الحساب الجارى
الى الحساب اإلستثمار و العكس صحيح من نفس العملة الواحدة) و (تحويل من أي عمالت أجنبية الى العملة الجنيه
المصرى) بشرط اإللتزام بحد التحويل و هو:
 تحويل من ح .الجارى جنيه مصرى الى ح .اإلستثمار جنيه مصرى ال يقل عن  0111جم. تحويل من ح .الجارى الدوالر األمريكى الى ح .اإلستثمار الدوالر األمريكى ال يقل عن  011دوالر امريكى. تحويل من ح .الجارى لاير سعودى الى ح .اإلستثمار لاير سعودى ال يقل عن  0111لاير سعودى. تحويل من ح .الجارى يورو الى ح .اإلستثمار يورو ال يقل عن  011يورو. تحويل من ح .الجارى جنيه استرلينى الى ح .اإلستثمار جنيه استرلينى ال يقل عن  001جنيه استرلينى.ولحساب قيمة التحويل عند التحويل من العمالت األجنبية الى العملة الجنيه المصرى تم اضافة (حاسبة سعر
الصرف) و يتم تحديد نوع العملة األجنبية الى العملة الجنيه المصرى
ملحوظة :اليوجد أي رسوم على التحويل المالى الداخلى .

 )4تغيير كلمه السر ()Change Password
من خالل القائمة الرئيسية يتم تغيير كلمه المرور الخاصه بالحساب كما موضح بالصورة
-

-

كلمه المرور القديمه  :وهى كلمه المرور المسجله بالفعل والمراد تغييرها .
كلمه المرور الجديدة  :وهى كلمه المرور الجديدة و التي يجب ان يكون طولها ال يقل عن ( 8تحتوى على
االقل حرف كبير و حرف صغير ورقم و عالمة @ او  . )$ومع مراعاة عدم تكرار الحرف أو الرقم
أكثر من مرتان متتاليتان
تأكيد كلمه المرور  :أعادة ادخال كلمه المرور الجديدة.
للتأكيد الضغط على ).(ok

