طرق الدفع المتاحة لحساب أكاديمية كبار الشخصيات للتدريب

 يمكن سداد الرسوم المستحقة بواسطة إحدى خدمات الدفع المتاحة والمعتمدة لدينا:

 إيداع أو تحويل بنكي لدى "البنك األردني الكويتي" في المملكة األردنية الهاشمية
سداد الرسوم عبر التحويل البنكي لدى حسابنا في البنك األردني الكويتي في المملكة األردنية
الهاشمية باسم السيد /عالء الدين أبو شهاب (المدير العام والرئيس التنفيذي لألكاديمية) حسب
البيانات التالية:
-

الرقم الدولي للحساب البنكي JO27 JKBA 2450 0067 4252 0013 0010 00 :IBAN

-

البنك األردني الكويتي  - Jordan Kuwait Bankالمملكة األردنية الهاشمية

-

رقم الحساب245-674252-1-3001-0 :

-

السيد /عالء الدين فوزي رجا أبو شهاب

Mr. Alaa Eddin Fawzi Abu Shehab

* في حالة التحويل البنكي الداخلي أو الخارجي :يقوم البنك المرسل بتحصيل عمولة إضافية إلجراء
عملية التحويل البنكي إلى حسابنا في البنك األردني الكويتي.
* في حالة اإليداع :يتم إيداع المبلغ في حسابنا لدى أي فرع تابع للبنك األردني الكويتي دون أي رسوم
إضافية.

 الدفع بواسطة ويسترن يونيون Western Union
سداد الرسوم عن طريق مكاتب الصرافة أو البنوك التي تتعامل بخدمة تحويل األموال عبر ويسترن
يونيون ،وإرسالها حسب البيانات التالية:

Name: Alaa Eddin Fawzi Raja Abu Shehab
)Country: Jordan (Amman
* يقوم مكتب الصرافة أو البنك المرسل من خالله بتحصيل عمولة إضافية بقيمة دينارين أردني.
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 الدفع بواسطة محفظة زين كاش
يمكنك السداد مباشرة إلكترونيا من خالل تطبيق زين كاش أو من خالل زيارة أي معرض من معارض
زين ،عبر سداد الرسوم على الرقم التالي 0782111288 :زين كاش

 الدفع بواسطة محفظة دينارك
يمكنك السداد مباشرة إلكترونيا من خالل تطبيق دينارك أو من خالل مكاتب الصرافة المعتمدة لمحفظة
دينارك ،عبر سداد الرسوم على الرقم التالي 0780099540 :دينارك

 خدمة الدفع اإللكتروني باي بال PayPal
يمكنك سداد الرسوم مباشرة من خالل البطاقات اإلئتمانية المتاحة داخل باي بال (فيزا – ماستركارد)،
حيث يتم إرسال الفاتورة إلى البريد اإللكتروني إلتمام عملية السداد بنجاح.
أو يمكنك السداد مباشرة وفورا على البريد اإللكتروني التالي earthioum@hotmail.com
* يتم تحصيل عمولة إضافية بمقدار ( 0.75دوالر أمريكي) لصالح شركة باي بال.

 سداد الرسوم نقدا ( Cashفقط للمتواجدين داخل المملكة األردنية الهاشمية).
يمكن سداد الرسوم نقدا فقط للمتواجدين داخل المملكة األردنية الهاشمية ،وبشرط أن ال تقل الرسوم
المستحقة عن  50دينار أردني ،وإذا كان المبلغ أقل من  50دينار أردني ،يمكنكم السداد بواسطة
إحدى خدمات الدفع المتاحة األخرى (المذكورة أعاله).

لمزيد من المعلومات حول األكاديمية والخدمات المقدمة ،تفضلوا بزيارة الموقع الرسمي
ألكاديمية كبار الشخصيات للتدريب
www.VeSenior.com
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بعد إتمام سداد الرسوم المستحقة عبر أي من خدمات الدفع المذكورة ،يرجى إعالمنا مباشرة ليتسنى لنا تقديم
الخدمة لكم ،ويمكنكم التواصل معنا هاتفيا أو رسالة نصية أو عبر تطبيق الواتساب أو عبر البريد اإللكتروني.

website: www.VeSenior.com
سجالت االردن
بالتعاون مع موقع ِ
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