أسئلة متكررة عن المعامالت الالتالمسية

ماهي المعامالت الالتالمسية؟
تسمممممبطاقة الالتاقةيتيبسمممممإتا لةنياا ةنتبعدإلوا تا ينانعتاتببإباقة الالتاقة دنإتانقالابلنإدتاقةنيااةنىا
قةتلجب،احإثاتش ها الالتاقةبتبعاقةذنإت.
ما هي طريقة الدفع بواسطة البطاقة الالتالمسية؟
قت ااقةااعقتاقةتلةإت :ا
“
 تأننابتاعجعنا يبتاال علاقةبيلبيتاقةيتيبسإتا”
 أالبابتاقةنلشممإباتببإبا الالتكاقةيتيبسممإتايعمابلنإدتاقةنيا.اقةبيلبيتاقةصممرإبااقةتالاتاتتينىا
600اجدإهاتاتتالبا ناللاقةبالماقةسمممممممب ا ،)PINاةنتاقةبيلبيتاقةتالاتتينىا600اجدإهاتتالبا
ناللاقةبالماقةسب ا .)PIN
 ستظهبا يبتاقةق علا لىابلنإدتاقةنيااأعاستصنباقةبلنإدتاصعتاةتأنإناال علاقةبيلبلت.
“ابلزقلا إبنلدكا تبلماقةبيلبلتا الالتكا
يالاحلةتا نماعجعنا يبتاال علاقةبيلبيتاقةيتيبسمممممإتا”
قةبزعناا لةانبتاقةيتيبسإتا لةابإقتاقةيلنإتا تاابإقا ناللاقة الالتانقالابلنإدتاقةنيا .ا
ي استخدام الميزة الالتالمسية؟
لماذا عل ّ
هدلةكايعقئنا نإنااةلسنقنا لستانقماقةبإزااقةيتيبسإت :ا






عالتاأسممممب ايالاتداإذاقةبيلبيتا نعتاقةحلجتالناللاقةبالماقةسممممب ا يالاحلةهاقةبيلبيتاقةتالا
تقلا تا600اجدإهابصمممممممب )ا...ايالاقةبجبلاتاإتينىاعالتاتداإذاقةبيلبلتاأنثبابتادصممممممم ا
ثلدإت.
ست شيباعنأدكاتبتلكاقةانتاأإدبلاذه ت،اييانق اةلقلقا شأتاحبلاقةدقعناأعاقة حثا تاقةيبيتا
قةبيندإت.
سب تاتداإذاقةبيلبيتاقةيتيبسإتاإتإطاةكاتجدباقةاعق إباقةاعإلتاةلنيا.
انبتاسمممممممبإيتاعبثلةإتايالاقلبلنتاقةتالاتنعتايإهلا لىا جلتابتاأببك،ابثلابال ماقةعج لتا
قةسبإيت،ابحالتاقة دزإتاعقةنثإباغإبهل .ا

هل تتمتع المعامالت الالتالمسية باألمان؟
ديماتتبتااقةبيلبيتاقةيتيبسإتا للبلتاقةتلماحإث :ا
 إقعماقة دكا إبسللابسلةتادصإتايعبا تبلماقةبيلبلت.
 قة الالتاتقعما يبلإتاتشممماإباةحظإتاة إلدلتانلابيلبلتاتتيبسمممإتاثما دشممملماببزاإسمممتانماببااعقحناا
يقا،اةحبلإتانلابيلبلتاعنذةكاقة إلدلتاقةشاصإتاةحلبلاقة الالت.

 اسممتتجدب قةبشممتبإلت غإب قةبقصممعنا :ذ إجب أت تنعت قة الالت قةيتيبسممإت البإ ت جناق و بت بلنإدتا
قةنيااأثدلم تبلماقةيبلإت دن قةنلشمممإبا بسمممليتا4اسمممما لىاقلنثب)،اعيالاحلةتاعجعناأنثبابتا الالتا
البإ تابتابلنإدتاقةنياايالاداساقةعالتاسإتمابيضاقةبيلبلت.
 ست قى قة الالت قةيتيبسإت يال إناقةيبإلااعقل قةعالت أثدلم بلإت قةنيا.
ماهي حدود التعامالت المالية باستخدام البطاقات الالتالمسية؟
للمعامالت الالتالمسية داخل مصر:
 تاتتالباقةبيلبيتاقةصمممممرإبااقةتالاتاتتينىا600اجدإها ناللاقةبالماقةسمممممب ا ،)PINاعذةكاةنالا
إنعتاقستانقماقةبإزااقةيتيبسإتا داساقةسهعةتاعقةبقحتاقةتالاإعيبهلاقةنلش.
 قةبيلبيتاقةتالاتتينىا600اجدإهاتتالبا ناللاقةبالماقةسممب ا ،)PINاببلاإعيباقةبزإنابتاقةحبلإتا
عقلبلت.
 إبنتاةليبإلا جبقماحتىا10ابيلبيتاتتيبسإتايالاقةإعما نعتا ناللاقةبالماقةسب ا .)PIN
ا
للمعامالت الالتالمسية خارج مصر:
 إاتل اقةحناقلندىاةب لغاقةبيلبيتاقةيتيبسإتابتانعةتالابى .ا
 إبنتاةليبإلا جبقماحتىا10ابيلبيتاتتيبسإتايالاقةإعما نعتا ناللاقةبالماقةسب ا  .)PINا
هل بإمكان العمالء شراء شيء ما من دون قصد بمجرد مرورهم بالقرب من ماكينة دفع التالمسية؟
ت،ا حإثاإجبا لىاقةنلشممممإباتشممممرإلابلنإدتاقةنيااأعتاثما ناللاقةب لغاقةبسممممتحقا لل ممممليتا ةىاذةكاإجبا
تببإباقة الالتا لىا يناتاإتينىا4اسما لىاقلنثب .ا
هل من الممكن حدوث خطأ وخصم قيمة المعاملة مرتين من حسابي؟
بلنإدلتاقة إااقةيتيبسمممممإتابصمممممببتالجبقمابيلبلتاعقحناايقااةداساقة الالتايالاعالتاعقحن.انبلاا ممممميتا
جبإاابلنإدلتاقة إااقةيتيبسمممممممإتاةيات لباعتما نقنهلاةقبقمااقة الالتاببااعقحناايقااال لا تبلماقةبيلبلت.ا
عةبزإنابتاقةحبلإت،اإجبا تبلمانلابيلبلتاأعا ةرلئهلاال لاقةشبع ايالابيلبلتاأابى .ا
كيف ستظهر مشترياتي في كشف حسابي الشهري؟
و
سمممتظهباقةبشمممتبإلتاقةتالاتبتا لسمممتانقماقة الالتاقةيتيبسمممإتايالانشممم احسمممل كاقةشمممهب اتبلبلانبلاتظهبا
قةبشتبإلتاقلابىاقةتالاتبتا لستانقما الالتكاقةتقلإنإت .ا
ما الذي يجب فعله في حالة رفض المعاملة؟
إجباقت ل اداساقةقعق ناقةالصتا لةبيلبيتاقةتقلإنإت .ا
هل سيتم إتباع نفس قواعد االعتراض واسترجاع المعامالت؟
ديم،االعق ناقت تبقضاعقسممممتبجل اقةبيلبيتايالاقةبيلبيتاقةيتيبسممممإتاتا ممممااةداساقةقعق ناقةحلةإتايالا
قةبيلبيتاقةتقلإنإت .ا
“؟
ما الذي يمكن فعله في حالة امتالك العميل بطاقة ال يوجد عليها العالمة الالتالمسية ”
إبنتاةليبإلاقتتصممممللا انبتاقةيبيماةالباقسممممت نقلا الالتهاقةحلةإتا الالتاجنإنلاتن ماقةبإزااقةيتيبسممممإتا
بجلدلو .ا

