
الرسالة الترحيبية

اختيار اللغة: عربي/ انجليزي

الرسائل الترويجية/ رسائل التنبيه

المعلومات العامة فروع بيتك الخارجية 
والشركات التابعة الشكاوي إليقاف أو تفعيل بطاقة الصرف اآللي خدمات البطاقة مسبقة الدفع (لغير عمالء بيتك)

المجددة أو إيقاف الخدمات اإللكترونية  الخدمات المصرفية الخدمات التمويلية (لغير عمالء بيتك)

الخدمات اإللكترونيةالخدمات المصرفية المعلومات العامة *الشكاويالخدمات التمويليةخدمات البطاقة االئتمانية تسجيل طلب االهتمام 
بمنتجات بيتك

االستفسار عن آخر 6 عمليات

التحويل بين الحسابات، للتبرع 
للجان الخيرية أو لالوامر الدائمة

التحويل بين الحسابات

التبرع للجان الخيرية

الحساب المعرف

حسابات أخرى

بطاقة مسروقة او 
عمليات مشبوهة

البطاقة مفقودة

 االوامر الدائمة

األوامر الدائمة 
للجان الخيرية

األوامر الدائمة بين 
حساباتك الشخصية

إليقاف أو تفعيل بطاقة الصرف اآللي 
المجددة أو إيقاف الخدمات اإللكترونية 

اإلبالغ عن بطاقة صرف آلي 
مفقودة أو مسروقة

تفعيل بطاقة الصرف اآللي

االستعالم عن رصيد الحساب
القائمة المفضلة

خدمة الدخول عن طريق 
الهاتف المعرف 

كشف حساب البطاقة

االستفسار عن 
آخر 6 عمليات

الدفع الى البطاقة
االئتمانية

البطاقة االئتمانية 
بطاقة مسروقة او المسروقة أو المفقودة

عمليات مشبوهة

البطاقة مفقودة

العمليات التجارية التمويل السكني

المركز المالي

المعلومات التمويلية العامة *

آخر 6 معامالت ككفيل

آخر 6 معامالت كعميل

لسداد األقساط

مالحظة: يمكن للعميل الضغط على 0 في أي مرحلة في هذه القائمة
ليتم تحويلها إلى الموظف المختص باستثناء قائمة المعلومات العامة.

* سيتم إحالة العميل إلى المعلومات العامة في القائمة الرئيسية
* قوائم الخدمة قد تختلف مواقعها بناء على الخدمات االكثر استخداما والمنتجات المتوفرة لدى العميل



مالحظة: يمكن للعميل الضغط على 0 في أي مرحلة في هذه القائمة
الرسالة الترحيبيةليتم تحويلها إلى الموظف المختص باستثناء قائمة المعلومات العامة.

اختيار اللغة: عربي/ انجليزي

الرسائل الترويجية/ رسائل التنبيه

المعلومات العامة فروع بيتك الخارجية 
والشركات التابعة

الشكاويخدمات البطاقة الدفع المسبق  (لغير عمالء بيتك) إليقاف أو تفعيل بطاقة الصرف اآللي
المجددة أو إيقاف الخدمات اإللكترونية الخدمات التمويلية (لغير عمالء بيتك) الخدمات المصرفية

آخر 6 عمليات كعميل

آخر 6 عمليات ككفيل

المركز المالي

العمليات التجارية (لغير عمالء بيتك)

المعلومات التمويلية العامة *

كشف حساب البطاقة

آخر 6 عمليات 

للبطاقة االئتمانية المسروقة أو 
المفقودة

تفعيل بطاقة  الدفع المسبق

بطاقة مسروقة او 
عمليات مشبوهة

بطاقة مفقودة

تفعيل بطاقة الصرف اآللي

روابط الخدمات 
التمويلية

روابط مواقع الفروع

عمالء بيتك

غير عمالء بيتك

راتبي لنك

روابط
الخدمات المصرفية

الخدمات 
المصرفية

حساب الذهب

الودائع
االستثماريه

أسعار صرف 
العمالت

أنواع بطاقات
بيتك

تمويل السيارات

حاسبة التمويل

لالستفسار عن 
الخدمات المتاحة

حاسبة الذهب

رقم االيبان
ورمز السويت

عروض برامج 
عمالء بيتك

مواقع معارض السيارات

KFH GO مواقع أجهزة

مواقع الفروع

بيتك تركيا

بيتك البحرين

بيتك ماليزيا

بيتك للتداول

* سيتم إحالة العميل إلى المعلومات العامة في القائمة الرئيسية
* قوائم الخدمة قد تختلف مواقعها بناء على الخدمات االكثر استخداما والمنتجات المتوفرة لدى العميل


