COVID-19
التجاري وفا بنك يدعم املغاربة املقيمني املحاصرين بالخارج
زبونتنا العزيزة ،زبوننا العزيز،
في إطار إجراءات الدعم املتخذة من طرف الحكومة املغربية لتدبير األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-التجاري وفا بنك يدعم زبناءه
املغاربة املقيمني املحاصرين بالخارج من خالل توفير مخصص سياحي استثنائي الذي تبلغ قيمته املعادلة  20ألف درهم
للشخص الذاتي البالغ .يقدم هذا املخصص االستثنائي على شكل تعبئة لبطاقة رحلة أو تزويد الحساب بالعملة األجنبية.
لالستفادة من هذا املخصص االستثنائي ،يكفي اإلستجابة للشروط التالية :
•أن يكون الشخص مغربي الجنسية ومقيم في املغرب ؛
•أن يكون حال ًيا في وضعية حظر في الخارج ؛
•أن يتوفر على بطاقة رحلة أو بطاقة دولية مدعومة بحساب عملة ؛
•أن يكون قد استنفد جزئيا أو كليا جميع املخصصات بالعمالت األجنبية بجميع أنواعها ،بما في ذلك املخصص السياحي اإلضافي
بنسبة  25%املتعلق بالـضريبة على الدخل.
يتعبأ التجاري وفا بنك من أجل تبسيط إجراءاتكم لتمكينكم من االستفادة من املخصص السياحي االستثنائي.
ما عليكم سوى إرسال طلبا إلكترون ًيا إما إلى البريد اإللكتروني التالي ،dotationexceptionnelle@attijariwafa.com :أو إلى
البريد اإللكتروني املهني ملستشار وكالتكم.
يجب أن يتضمن الطلب ما يلي :
•االسم الشخصي و العائلي ؛
•رقم جواز السفر و كذلك نسخة كاملة ؛
•رقم بطاقة التعريف الوطنية و نسخة منها ؛
•رقم الهاتف الذي يمكن االتصال بكم فيه ؛
•البريد اإللكتروني ؛
•رقم حسابكم بالدرهم ؛
•رقم حسابكم بالعملة األجنبية أو رقم بطاقتكم البنكية رحلة ؛
•املبلغ الذي ترغبون تزويد الحساب به.
يتم منح املخصص السياحي للسنة الجارية بنا ًء على طلب إلكتروني.
ويبقى مركز العالقة مع الزبناء  - 05 22 58 88 88 -رهن اإلشارة لإلجابة عن جميع تساؤالتكم من االثنني إلى الجمعة من التاسعة
صباحا إلى الخامسة مساء.
التجاري وفا بنك ملتزم بمرافقتكم في هذه األوقات الصعبة و يشكركم على وفائكم وثقتكم.
وتقبلوا ،زبونتنا العزيزة ،زبوننا العزيز ،أصدق تحياتنا.
التجاري وفا بنك
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