األسئلة الشائعة

 .1ماهو klip؟
يتم تشغيل وإدارة النقد الرقمي في اإلمارات العربية المتحدة بواسطة محفظة اإلمارات الرقمية ( )EDWتأسست محفظة اإلمارات الرقمية ذ.م.م بواسطة 15
مصرفًا وطنيًا في اإلمارات العربية المتحدة .إنه مخطط المدفوعات الرقمي المحلي الوحيد الذي يهدف إلى جعل اإلمارات العربية المتحدة غير نقدية .وهذا
يتماشى مع مبادرات حكومة اإلمارات المختلفة لدفع التحول الرقمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تماما ولكن على هاتفك الذكي .إن استخدامه أمر سهل كالعمالت النقدية ولكنه أكثر أمانًا ويتناسب مع نمط
 Klipيشبه العمالت النقدية التي في جيبك
ً
حياتك ،يمكن استخدام  Klipلشراء سلع أو خدمات ،وإلرسال األموال واستالمها ،ولتخزين األموال على هاتفك الذكي في أي وقت وفي أي مكان.
 .2ما الذي يجعل  klipفريد من نوعه؟
هناك العديد من المزايا التي تجعل  klipفريد من نوعه ،حيث يعتبر نظام الدفع الوحيد الذي جاء نتيجة التعاون بين العديد من البنوك والمصارف الوطنية
التي تشترك في ملكيته .وليس هناك حد أدنى للمتطلبات ،غير أن يكون المستخدم مقيمًا في دولة اإلمارات ولديه شريحة هاتف بطاقة  SIMإماراتية .ويتميز
 klipبمعالجة المدفوعات على الفور ،إلى جانب عدم إرسال أي بيانات مالية شخصية عند إتمام أي معاملة عبره .وال يوجد أي نظام دفع آخر يتميز بجميع هذه
المزايا.
 .3كیف یعمل klip؟
یمكن الحصول على خدمات  klipعبر تطبیق راك بنك الرقمي .وبمجرد تحميل التطبيق وإنشاء الحساب ،یمكن للمستخدمین إما ربط حسابهم على
المحفظة بحسابهم المصرفي أو إیداع األموال في حسابهم على المحفظة مباشر ًة عبر المواقع المحددة في جمیع أنحاء دولة اإلمارات .ویمكنهم حینها
استخدام المحفظة في دفع ثمن السلع أو الخدمات أو لتحویل األموال واستالمها أو الدخارها من أجل احتیاجاتهم المستقبلیة.
 .4من الذي یمكنه استخدام klip؟
جميع عمالء راك بنك الذين لديهم حسابات ومسجلين في الخدمات الرقمية
 .5هل سأحتاج لدفع أي مبلغ لـklip؟
ال ،ال يترتب عليك دفع أي مبالغ للتسجيل
 .6كيف يمكنني التسجيل في klip؟
يتوفر  klipمن خالل تطبيق راك بنك للخدمات المصرفية الرقمية،
كل ما عليك فعله هو:
•
•
•
•
•
•
•

اضغط على klip
ادخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالخدمات المصرفية الرقمية
استعمل الرقم السري لمرة واحدة الذي سيصلك على هاتفك المسجل
قم بانشاء رقم سري من  4أرقام
قم بقبول الشروط واألحكام
سيصلك تأكيد التسجيل في klip
بعد ذلك يمكنك نقل النقد إلى المحفظة مباشرة من حسابك في راك بنك

 .7كيف يمكنني استخدام klip؟
للدفعات ،يعمل مثل بطاقة الخصم المباشر في الكثير من الحاالت ،لكن المال سوف يصل مباشرة للشخص المعني .لكنه أيضًا يمكن استخدامه لتخزين
األموال وتحويلها ألشخاص آخرين .سيكون  klipمقبوال بشكل واسع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .8هل من حدود الستخدام klip؟
نعم ،تبلغ ،حد التعامالت :يوميًا  ٢٥٠٠٠درهم ،وكحد أقصى يمكن االحتفاظ ب  ٢٥٠٠٠درهم في المحفظة بأي وقت
 .9هل سأحتاج إلى استخدام رمز تعريف شخصي « »PINإلجراء عمليات الشراء؟
بعد تسجيل الدخول في تطبيق راك بنك لن يطلب منك رمز تعريف بعد ذلك ،فقط قم بمسح ال QR Codeأو ارسل النقود لآلخرين عبر رقم الهاتف
المتحرك.
 .10هل يعتبر  klipآمن ؟
مأمن من محفظة االمارات الرقمية ونظام أمن راك بنك.
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 .11أين يمكنني استخدام  klip؟
يمكن االستخدام لدى أي متجر يضع شعار  klipعلى الواجهة
 .12لماذا  klip؟
يمكنك من القيام بالمشتريات بشكل آمن وبسيط وسهل دون الحاجة الستخدام النقد .ألصحاب المحال والتجار ،فإنه يمكنهم من استالم المبلغ فورًا،
ويحمي جميع األطراف من التعامل بالنقد ومخاطره.
 .13كيف يمكنني إضافة رصيد إلى حسابي في klip؟
يمكنك إما تحويل المال من حسابك أو إضافة رصيد من أي جهاز صراف آلي مشارك
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