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دليلك لبطاقة اخل�صم املبا�رش من راك بنك ملزيد من الراحة واملزايا
الآن ت�أتيك بطاقة اخل�صم املبا�رش اجلديدة مع �أف�ضل الفوائد مع ّززة بتقنية
الدفع بدون مل�س
 Tap & Goالتي توفرها لك ما�سرت كارد والتي متنحك
متعـة الت�سـوق دون الدفـع النقـدي ،ومزودة بتكنولوجيا الرقاقة الإلكرتونية
ورقم التعريف ال�شخ�صي املتطورة التي جتعل جميع معامالتك �آمنة يف �أي
مكان يف العامل!
يت�ضمن هذا الدليل املوجز معلومات هامة �ست�ساعدك على الإ�ستفادة
حد.
التامة من بطاقتك والتمتع مبزاياها العديدة �إلى �أق�صى ّ
باقة من املزايا
�ستمنحك بطاقة اخل�صم املبا�رش من راك بنك العديد من املزايا الرائعة.

قبول عاملي و�سحب نقدي من �أي مكان!
حتظى بطاقتك للخ�صم املبا�رش بالقبول يف �أكرث من  36مليون م�ؤ�س�سة
تعر�ض �شعار ما�سرتكارد يف �أكرث من  150بلدا ً حول العامل .ميكنك ا�ستخدام
بطاقتك ل�سحب النقود من �أجهزة ال�رصاف الآيل التي حتمل �شعار
ما�سرتكارد وورلد وايد و�/أو �شعار �سريو�س يف جميع �أنحاء العامل.
امتيازات املطاعم الرائعة من راك فودي
ا�س��تمتع بخ�صوم��ات �ش��هية ت�ص��ل لغاي��ة  ٪30عل��ى �أطباق��ك
�ضل��ة ل��دى �أك�ثر م��ن  2000مطع��م ،عرو���ض
�ضل��ة يف مطاعم��ك املُفَ َ
املُفَ َ
ا�ش�تر  1واح�ص��ل عل��ى  1جمان��ا ً و�أف�ض��ل عرو���ض ف��ودي �أي��ام اجلمع��ة
يف جمي��ع �أنح��اء دول��ة الإم��ارات م��ع راك ف��ودي .ملعرف��ة تفا�صي��ل
العرو���ض تف�ض��ل بزي��ارة .www.rakbank.ae/rakfoodie
امتيازات ال�سفر
ا�ستمتع دائما ً بالتوفري عندما ت�ستخدم بطاقة اخل�صم املبا�رش حلجز تذاكر
ال�سفر لدى «ام ام �آي لل�سياحة وال�سفر» حيث �ستح�صل على خ�صم 5%
على تذاكرك (احلد الأدنى ل�سعر التذكرة  1000درهم ،ال ي�رسي العر�ض على
الرحالت �ضمن بلدان اخلليج العربي) .ات�صل على  04 316 6579حلجز تذاكرك.
ت�سديد فواتري اخلدمات اال�ستهالكية ب�سهولة
ميكنك ت�سديد فواتري ات�صاالت (الهاتف املتحرك ،الهاتف الثابت ،ال�شامل،
دايل �أب� ،إي اليف� ،إعادة تعبئة وا�صل ،جتديد ا�شرتاك وا�صل) ،فواتري هيئة
كهـرباء وميـاه دبي ،دو� ،سـالك وتعبئـة البطـاقة م�سـبقة الدفع من راك
بنك عن طريق الـدخول �إلى اخلـدمات امل�رصفية الرقمية �أو االت�صال على
الرقم .600 54 4049

راك دايركت  -اخلدمة امل�رصفية الهاتفية على مدار ال�ساعة
ميكنك االت�صال بنا يف �أي وقت على الرقم  04-213 00 00للتحدث �إلى
مـوظفي اخلـدمة امل�رصفية الهاتفيـة الـذين �سـيـ�سعدهم الإجـابـة على
كافـة ا�سـتف�ساراتك ،كمــا ميكنـك االت�صــال على  600 54 4049للدخول
�إلى خدمة الرد ال�صوتي التفاعلي.
الدفع بدون بطاقة
ا�ستمتع بالدفع بدون بطاقة مع �آبل باي� ،سام�سوجن باي ،فيت بيت باي،
جارمن باي �أوجوجل باي .بالإ�ضافة �إلى ال�سحب النقدي بدون بطاقة من
بع�ض �أجهزة ال�رصاف الأيل التابعة لراك بنك التي تعمل بدون تالم�س
اخلدمات امل�رصفية الرقمية

اجعل راك بنك رفيقك �أينما ذهبت مع تطبيق راك بنك للخدمات امل�رصفية
الرقمية .اح�صل على هذه اخلدمة ال�سهلة ،املريحة ،الآمنة وال�رسيعة باتباع
اخلطوات التالية:
•	قم بالت�سجيل للح�صول على اخلدمة عرب املوقع www.rakbank.ae
• قم بتنزيل تطبيق اخلدمات امل�رصفية الرقمية.
• قم بتفعيل التطبيق على هاتفك املتحرك.

•	عندما تقوم بتفعيل اخلدمات امل�رصفية الرقمية� ،ست�ستلم �إ�شعارات
تبي املعامالت التي قمت بها با�ستخدام بطاقتك
عرب الر�سائل الن�صية ّ
للخ�صم املبا�رش ،الأمر الذي يتيح لك متابعة تفا�صيل ما �أنفقته على
البطاقة وي�ساعدك على جتنب �أي �سوء ا�ستخدام لبطاقتك.

معلومات مهمة عن بطاقة اخل�صم املبا�رش
تفعيل البطاقة وا�ستعادة رقم التعريف ال�شخ�صي
• ب�إمكانك تفعيل البطاقة وا�ستعادة رقم التعريف ال�شخ�صي اخلا�ص بك
باالت�صال على  600 54 4049با�ستخدام رمز التفعيل اخلا�ص بك.
• اطلب رمز التفعيل عن طريق �إر�سال ر�سالة ن�صية �إلى  4595من
امل�سجل لدى البنك وفقا ً لل�صيغة التالية:
هاتفك املتحرك
ّ
		
�[ ACTأول � 4أرقام من البطاقة] [�آخر � 4أرقام من البطاقة].
• ميكنك تغيري رقم التعريف ال�شخ�صي من خالل �أي جهاز �رصاف �آيل.

ا�ستخدام البطاقة
•	الرجاء التوقيع خلف بطاقتك للخ�صم املبا�رش فور ا�ستالمها حلمايتها
من �سوء اال�ستخدام.
•	عندما ت�ستخدم بطاقة اخل�صم املبا�رش يف �أجهزة ال�رصاف الآيل �أو
لإجراء املعامالت� ،سيطلب منك التاجر التوقيع على �إي�صال ال�رشاء �أو
�إدخال رقم التعريف ال�شخ�صي لإمتام املعاملة.
•	�إذا ا�ستخدمت بطاقة اخل�صم املبا�رش يف �أجهزة ال�رصاف الآيل التابعة
لراك بنك� /شبكة الإمارات� /شبكة دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ف�إن
مبلغ املعاملة �سيُخ�صم من ح�سابك مبا�رشة.
•	�إذا ا�ستخدمت بطاقة اخل�صم املبا�رش لدى املحالت التي تقبل بطاقات
ما�سرتكارد (داخل دولة الإمارات �أو خارجها) �أو يف �أجهزة ال�رصاف الآيل
(الغري تابعة لراك بنك� /شبكة الإمارات� /شبكة دول جمل�س التعاون
اخلليجي) ،ف�سيتم حجز مبلغ املعاملة بعد معادلة قيمته بالدرهم
الإماراتي يف ح�سابك �إلى حني ا�ستالم ت�سوية املعاملة من ما�سرتكارد،
ليجري بعد ذلك �إزالة احلجز وخ�صم املبلغ من ح�سابك.
•	كافة املعامالت التي جتريها با�ستخدام بطاقة اخل�صم املبا�رش �ستظهر
يف ك�شف ح�سابك ال�شهري.
•	يف حال فقدان البطاقة �أو �رسقتها ،يُرجى االت�صال بنا فورا ً على الرقم
 600 54 4049من داخل دولة الإمارات �أو على الرقم +971 4 2130000
من خارج دولة الإمارات العربية املتحدة.
•	يف احلـاالت الطـارئة املتعلقـة ببطاقتـك �أثنـاء �سـفرك خـارج دولة
الإمـارات ،مثل الإبـالغ عـن �سـرقة �أو فقـدان البطاقـة �أو طـلب طـارئ
لبطـاقة بديلــة ،ميكـنك االت�صـال بخـدمـات ما�سـرتكارد العـاملية -
برنامـج خـدمـة العـمـالء يف جمـيع �أنحـاء العــالـم  -عـلى الرقـم
املجـاين  +1-636-722-7111يف �أي وقت ومن �أي مكان.
بطاقات احل�ساب امل�شرتك
يف حال كنت �رشيكا ً يف ح�ساب م�شرتك� ،سيتم �إ�صدار بطاقة خ�صم مبا�رش
منف�صلة من راك بنك لكل منكما ،حيث ميكنكما اال�ستمتاع بحدين
منف�صلني للمعامالت ح�سب رغبتكما ويخ�ضع ذلك ملوافقة البنك.
احلد الأق�صى لقيمة املعامالت
احلد اليومي ملعامالت بطاقتك للخ�صم املبا�رش هو  20,000درهم ،وهذا
ي�شمل حد ال�سحب النقدي اليومي الذي يبلغ  9,000درهم .ميكنك طلب
تغيري حد املعامالت اليومية ،على �أن يخ�ضع ملوافقة البنك.

نحن على ثقة تامة ب�أن املميزات التي تقدمها لك بطاقتك �ستكون م�صدرا ً
ل�سعادتك .لي�س ذلك وح�سب ،فهناك الكثري مما يجب �أن تعرفه عن بطاقتك،
مثل العرو�ض ،اخل�صومات ،اخلدمات وغريها الكثري .ملزيد من التفا�صيل ،ات�صل
على � 04 - 2130000أو تف�ضل بزيارة www.rakbank.ae/debit

