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ما هي خدمة فرنسي بلس؟
فرنسي بلس هي الخدمة المصرفية عبر شبكة اإلنترنت التي يقدمها البنك السعودي الفرنسي ،تتيح لك هذه
الخدمة االطالع على حساباتك و تنفيذ عملياتك من منزلك أو مكتبك أو من أي جهاز حاسب شخصي في أي وقت
وأي مكان في العالم.

كيف أستطيع التسجيل في خدمة فرنسي بلس؟
تستطيع التسجيل في الخدمة في أي وقت وأي مكان ،ببساطة اضغط على "سجل اآلن" في الصفحة الرئيسية ثم
أدخل البيانات التالية( :رقم بطاقة الصراف اآللي ،الرقم السري لبطاقة الصراف اآللي ،رقم الحساب و رقم الهوية).

ما هي الخدمات المتاحة في فرنسي بلس؟
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الحسابات:
ملخص الحسابات
كشف الحساب اإللكتروني
سجل العمليات
طلب كشف الحساب اإللكتروني
طلب دفتر شيكات
تحويل األموال :الحواالت المالية لم تكن يوماً بمثل هذه السهولة ،حيث نقدم لكم الخدمات التالية:
التحويل بين حسابات الشخصية
التحويل لحساب آخر في البنك السعودي الفرنسي
التحويل للبنوك المحلية
التحويل للبنوك الدولية
التحويل للشركات
التحويل لشركات الوساطة المالية
األوامر المستديمة
سجل العمليات

 )3البطاقات االئتمانية :تسديد مستحقات بطاقات فرنسي االئتمانية أصبح أكثر سهولة مع فرنسي
بلس بأي وقت و أي مكان حيث نقدم لكم الخدمات التالية:







ملخص البطاقات االئتمانية
كشف الحساب اإللكتروني
تسديد البطاقة اإلئتمانية
التحويل من حساب البطاقة اإلئتمانية للحساب الجاري
استرداد نقاط المكافأت
سجل العمليات

 )4تسديد الفواتير :تسديد فواتير سداد أصبح بغاية السهولة .فقط اختر الفاتورة التي تريد تسديدها
واستمتع بخدمات فرنسي بلس.
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 )5خدمات وزارة الداخلية :فرنسي بلس يقدم خدمة سداد مدفوعات وزارة الداخلية لتسهيل معامالت
الدوائر الحكومية ولتنفيذها بسهولة وأمان .حيث يمكنك دفع و استرجاع مدفوعات وزارة الداخلية التالية:








إدارة األجانب
رخص القيادة
الجوازات السعودية
المخالفات المرورية
المركبات
االستقدام
األحوال المدينة

خدمة فرنسي كي :خدمة فرنسي كي متاحة كتطبيق عن طريق الجوال أو كجهاز رمز األمان
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باستخدام فرنسي كي ،يمكنك الدخول إلى الخدمات اإللكترونية عن طريق الرقم السري لمرة واحدة
باإلضافة الى اسم المستخدم وكلمة السر.
يمكنك استخدام خدمة فرنسي كي في أي وقت وأي مكان بكل سهولة وأمان.
ليست هناك حاجة لالتصال بشبكة االنترنت للحصول على الرقم السري لمرة واحدة من خالل خدمة
فرنسي كي.
للتسجيل في خدمة فرنسي كي ،الرجاء الدخول إلى الخدمات اإللكترونية (فرنسي بلس أو فرنسي فون)
واختر خدمة فرنسي كي.
 )7خدمة فرنسي موبايل :فرنسي موبايل هي خدمة مقدمة من البنك السعودي الفرنسي لتنفيذ
عملياتك البنكية من خالل الجوال ،حيث تستطيع تنفيذ عملياتك البنكية في أي وقت وأي مكان.
فرنسي موبايل يمكنك من االطالع واستخدام حساباتك بكل سهولة وأمان.
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خدمات اخرى:
القروض الشخصية
التخطيط المالي
الودائع
الودائع
أسعار العمالت
خدمة سمه ،يمكنك اآلن التسجيل في سمة لالطالع على سجلك االئتماني في أي وقت.
الحد اليومي للعمليات
آخر  01عمليات
إدارة البطاقات ،بكل سهولة يمكنك اآلن تنشيط أو إيقاف بطاقة الصراف اآللي أو البطاقة االئتمانية
من خالل فرنسي بلس.

 )9خدمات اإلكتتاب :أصبح اإلكتتاب أكثر سهولة مع فرنسي بلس ،يمكنك ايضاً اإلكتتاب في زيادة رأس
المال عند األحقية ،وكذلك عرض األسهم المخصصة لديك.
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 )11الملف الشخصي:





عرض البيانات الشخصية
تغيير كلمة السر
عرض سجالت تصفح الموقع حاليا ً
عرض سجالت آلخر تصفح للموقع

 )11البريد الوارد :هذه الخدمة من فرنسي بلس تمكن البنك من التواصل مع العمالء ومعرفة اقتراحاتهم
وكما يمكن للعمالء أيضاً إرسال استفساراتهم إلى البنك ،كما وتمكننا من البقاء على تواصل دائم معك.

لالستفسار الرجاء عدم التردد باالتصال بنا في أي وقت على رقم خدمة العمالء
من داخل المملكة
عن طريق الجوال
من خارج المملكة

www.FransiPlus.com

800 124 2121
92 00 00 576
+966 92 00 00 576

800 124 2121

