
دليلك لمزيـد من
الراحـة والمكافـآت



دليلك لبطاقة الخصم المباشر من راك بنك لمزيد من الراحة والمزايا
يتضمن هذا الدليل الموجز معلومات هامة ستساعدك على اإلستفادة التامة من 

بطاقتك والتمتع بمزاياها العديدة إلى أقصى حّد.

باقة من المزايا 
ستمنحك بطاقة الخصم المباشر العديد من المزايا الرائعة.

قبول في جميع أنحاء العالم وسحب نقدي من أي مكان!
تحظى بطاقتك للخصم المباشر بالقبول في أكثر من 36 مليون مؤسسة تقبل بطاقة 

ماستركارد في أكثر من 150 بلدًا حول العالم. يمكنك استخدام بطاقتك لسحب 
النقود من أجهزة الصراف اآللي التي تحمل شعار ماستركارد في جميع أنحاء العالم. 

استمتع بالدفع بدون بطاقة مع آبل باي، سامسونج باي، فيت بيت باي، جارمن 
باي أوجوجل باي. باإلضافة إلى السحب النقدي بدون بطاقة من بعض أجهزة 

الصراف األلي التابعة لراك بنك التي تعمل بدون تالمس.
امتيازات المطاعم الرائعة من راك فودي

مطاعمك  في  الُمَفَضلة  أطباقك  على   ٪30 لغاية  تصل  شهية  بخصومات  استمتع 
وأفضل  مجانًا   1 على  واحصل   1 اشتر  عروض  مطعم،   2000 من  أكثر  لدى  الُمَفَضلة 

عروض فودي أيام الجمعة في جميع أنحاء دولة اإلمارات.
تفضل بزيارة www.rakbank.ae/rakfoodie لمعرفة تفاصيل العروض.

امتيازات السفر
توفير ال ينتهي أبدًا مع بطاقة راك اإلسالمي للخصم المباشر. استمتع بإجازتك في 

الوجهة التي تحلم بها مع خصم يصل إلى 7٪ خصم على العطالت )بما في ذلك الرحلة 
واإلقامة( في ام ام آي للسياحة والسفر.

امتيازات تناسب اسلوب الحياه الراقي
احصل على خصم يصل إلى 20٪ على طلبات البقالة أو الطعام مرتين شهرًيا على 
تطبيق طلبات عند  الدفع باستخدام بطاقة راك اإلسالمي ماستركارد الخاصة بك. 

لالستفادة من الخصم ما عليك سوى استخدام استخدم الرمز: MASTERCARD عند 
الخروج والدفع باستخدام بطاقة راك اإلسالمي ماستركارد الخاصة بك.

قم بتمكين نفسك لتعلم أحدث المهارات على موقع يوديمي. احصل على خصم 
يصل إلى 50٪ على الدورات التدريبية على يوديمي باستخدام بطاقة راك اإلسالمي 

ماستركارد للخصم المباشر الخاصة بك عند الخروج.
احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين وخصم 30٪ شهرًيا على Lingokids، تطبيق 

تعلم اللعب الذي يساعد األطفال اكتشاف أشياء متعددة و جديدة، بطريقة ممتعة! 
لالستفادة من العرض، يحتاج المستخدم إلى إنشاء حساب جديد واستخدام الرمز 
الترويجي: MASTERCARDMEA عند الخروج وإجراء الدفع باستخدام بطاقة راك 

اإلسالمي ماستركارد للخصم المباشر الخاصه بك.

تسديد فواتير الخدمات االستهالكية بسهولة
يمكنك تسديد فواتير اتصاالت )الهاتف المتحرك، الهاتف الثابت، الشامل، دايل أب، إي 

اليف، إعادة تعبئة واصل، تجديد اشتراك واصل(، هيئة كهرباء ومياه دبي، دو، سالك 
وتعبئة البطاقة المسبقة الدفع من راك بنك عن طريق الدخول إلى الخدمة المصرفية 

الرقمية أو االتصال على الرقم 0044 54 600.

راك دايركت - الخدمة المصرفية الهاتفية
يمكنك االتصال بنا على الرقم 00 00 213-04 للتحدث إلى موظفي الخدمة المصرفية 

الهاتفية الذين سيسعدهم اإلجابة على كافة استفساراتك أو اتصل على 54 600 
0044 للدخول إلى خدمة الرد الفوري التفاعلية.

الخدمة المصرفية الرقمية 
اجعل راك بنك رفيقك أينما ذهبت مع الخدمة المصرفية الرقمية. احصل على هذه 

الخدمة السهلة، المريحة، اآلمنة والسريعة باتباع الخطوات التالية:
www.rakbank.ae قم بالتسجيل للحصول على الخدمة عبر الموقع  .1

2.  قم بتنزيل تطبيق الخدمة المصرفية الرقمية 
قم بتفعيل التطبيق على هاتفك المتحرك  .3



عندما تقوم بتفعيل الخدمة المصرفية الرقمية، ستستلم إشعارات عبر الرسائل 
النصية تبّين المعامالت التي قمت بها باستخدام بطاقتك للخصم المباشر، األمر الذي 

يتيح لك متابعة تفاصيل ما أنفقته على حساب البطاقة ويساعدك على تجنب أي سوء 
استخدام لبطاقتك.

معلومات مهمة عن بطاقة الخصم المباشر
تفعيل البطاقة واستعادة رقم التعريف الشخصي

•  بإمكانك تفعيل البطاقة واستعادة رقم التعريف الشخصي الخاص بك باالتصال 
على 0044 54 600 باستخدام رمز التفعيل الخاص بك.

•  اطلب رمز التفعيل عن طريق إرسال رسالة نصية إلى 4595 من هاتفك المتحرك 
المسّجل لدى البنك وفقًا للصيغة التالية:

ACT ]أول 4 أرقام من البطاقة[ ]آخر 4 أرقام من البطاقة[.  
يمكنك تغيير رقم التعريف الشخصي من خالل أي جهاز صراف آلي.  •

استخدام البطاقة
•  الرجاء التوقيع خلف بطاقتك للخصم المباشر فور استالمها لحمايتها من سوء 

االستخدام. 
•  عندما تستخدم بطاقة الخصم المباشر في أجهزة الصراف اآللي أو إلجراء 

المعامالت، سيطلب منك التاجر التوقيع على إيصال الشراء أو إدخال رقم تعريفك 
الشخصي إلتمام المعاملة.

•  إذا استخدمت بطاقة الخصم المباشر في أجهزة الصراف اآللي التابعة لراك بنك/ 
شبكة اإلمارات/ شبكة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن مبلغ المعاملة سُيخصم 

من حسابك مباشرة.
•  إذا استخدمت بطاقة الخصم المباشر لدى المحالت التي تقبل بطاقات ماستركارد 
)داخل اإلمارات أو خارجها( أو في أجهزة الصراف اآللي )غير تابعة لراك بنك/ شبكة 
اإلمارات/ شبكة دول مجلس التعاون الخليجي(، فسيتم حجز مبلغ المعاملة بعد 

معادلة قيمته بالدرهم اإلماراتي في حسابك إلى حين استالم تسوية المعاملة من 
ماستركارد، ليجري بعد ذلك إزالة الحجز ويتم خصم المبلغ من حسابك.

•  كافة المعامالت التي تجريها باستخدام بطاقة الخصم المباشر ستظهر في كشف 
حسابك الشهري.

•  في حال فـقـدان الـبطاقة أو سرقتها، ُيرجى االتصال بنا فورًا على الرقم 54 600 
0044 من داخل اإلمارات أو على الرقم المدفوع من قبل الطرف اآلخر 2130000 4 

+971 من خارج اإلمارات.
•  في الحاالت الطارئة المتعلقة ببطاقتك أثناء سفرك خارج اإلمارات، مثل اإلبالغ عن 

سرقة أو فقدان البطاقة أو طلب طارئ لبطاقة بديلة، يمكنك االتصال بخدمات 
ماستركارد العالمية - برنامج خدمة عمالء في جميع أنحاء العالم - على الرقم 

المجاني 7111-722-636-+1 في أي وقت ومن أي مكان.

بطاقات الحساب المشترك
في حال كنت شريكًا في حساب مشترك، سيتم إصدار بطاقة خصم مباشر منفصلة 
لكل منكما، حيث يمكنكما االستمتاع بحدين منفصلين للمعامالت حسب رغبتكما 

ويخضع ذلك لموافقة البنك.

الحد األقصى لقيمة المعامالت
الحد اليومي لمعامالت بطاقتك للخصم المباشر هو 20٫000 درهم، وهذا يشمل حد 

السحب النقدي اليومي الذي يبلغ 9٫000 درهم. يمكنك طلب تغيير حد المعامالت 
اليومية، وهذا يخضع لموافقة البنك.

نحن على ثقة تامة بأن المميزات التي تقدمها لك بطاقتك ستكون مصدرًا لسعادتك. 
ليس ذلك وحسب، فهناك الكثير مما يجب أن تعرفه عن بطاقتك، مثل العروض، 

الخصومات، الخدمات وغيرها الكثير. لمزيد من التفاصيل، اتصل على 2130000 - 04 
.www.rakbank.ae أو تفضل بزيارة




