
Dear Customer,

During COVID in March 2020 we had advised all 

our valued customers of Salama Branch being 

temporarily closed.  We would like to inform 

that the branch is now permanently closed. 

However for your convenience your account 

will be transferred to Umm Al Qaiwain Main 

Branch, located at King Faisal Street, Umm Al 

Qaiwain. Otherwise you can submit a request 

to shift to any NBQ branch of your choice or 

close your account without any penalty*. 

Please   note that your account number and all 

other services will remain the same.

You can also conduct your transactions  

through NBQ online banking and or mobile 

banking services, by visiting www.nbq.ae

For any further inquiries or clari�cation, please 

call our Customer Service Center at 600565656

National Bank of Umm Al Qaiwain (P.S.C), is 

Licensed by the Central Bank of the UAE 

عزيزي العميل

ــد - 19) فــي  ــا المســتجد ( كوفي ــروس كورون فــي أعقــاب في

مــارس 2020، قمنــا بــإبالغ جميــع عــمالء فــرع الســلمة الكــرام 

بــإغالق الفــرع مؤقًتــا. وعليــه نــود أن نحيطكــم علًمــا بأنــه تــم 

اآلن إغالق الفرع بشكل نهائي.

ولراحتكــم، ســيتم تحويــل حســاباتكم إلــى فــرع أم القيويــن 

الرئيســي، الكائــن بشــارع الملــك فيصــل، بإمــارة أم القيويــن. 

كمــا يمكنكــم تقديــم طلــب لتحويــل حســابكم  إلــى فــرع مــن 

اختياركــم  أو حتــى إغالقــة الحســاب دون دفــع اي غرامــات* . 

ــرى  ــات األخ ــع الخدم ــابك وجمي ــم حس ــة أن رق ــى مالحظ يرج

ستبقى كما هي.

ــة مــن خالل  كمــا يمكنكــم أيضــًا إجــراء معامالتكــم المصرفي

الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أو الخدمــات المصرفيــة عبــر 

الهاتــف المحمــول مــن بنــك أم القيويــن الوطنــي. كل مــا 

www. nbq. ae عليك فعله هو زيارة

لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى االتصــال بمركــز خدمــة العمالء 

على 600565656

ــص مــن  ــك مرّخ ــي (ش. م. ع) هــو بن ــن الوطن ــك أم القيوي بن

قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

* applicable for Current Account and saving account only * يطبق على الحساب الجاري وحساب التوفير فقط


