خدمة الدفع ال ّلاسلكي لبطاقات بنك اإلمارات دبي الوطني
الشروط واألحكام
«تقنيــة الدفــع ال ّلاســلكي» يشــير إلــى تقنيــة االتصــال قريــب المــدى حيــث يُمكــن مــن خــال الخدمــة إجــراء العمليــات
الشــرائية بمجــرد تمريــر البطاقــة أمــام قــارئ جهــاز نقــاط البيــع.
«الدفــع المباشــر» يشــير إلــى الدفــع عــن طريــق إدخــال البطاقــة فــي نقــاط البيــع لتتــم عمليــة مصادقــة المعاملــة باســتخدام
شــريحة  EMVورقــم التعريــف الشــخصي أو عــن طريــق تمريــر البطاقــة والمصادقــة علــى المعاملــة باســتخدام magstripe
إلتمــام عمليــة الدفــع

ّ
الممكنــة لـــ  EMVعلــى قــارئ جهــاز نقاط البيــع المتوافق
«الدفــع الالســلكي» يشــير إلــى الدفــع عــن طريــق تمريــر لبطاقــة
مــع  EMVإلتمــام عمليــة الدفــع .تشــير بطاقــة الدفــع الالســلكي إلــى بطاقــة مزدوجــة متوافقــة مــع  EMVوقــادرة علــى
معالجــة المعامــات مــن خــال تمريــر البطاقــة علــى جهــاز نقــاط البيــع إلتمــام عمليــة الدفــع.
«بطاقــة الدفــع الالســلكي» تشــير إلــى أي مــن بطاقــات بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي مــدى أو بطاقــات بنــك اإلمــارات
دبــي الوطنــي االئتمانيــة المؤهلــة للدفــع الالســلكي.
«بطاقة» تشير إلى أي من بطاقات بنك اإلمارات دبي الوطني مدى أو البطاقات االئتمانية.
«حامــل البطاقــة» يعنــي أي شــخص طبيعــي (علــى ســبيل المثــال ،شــركة أو أي كيــان قانونــي آخــر) أصــدر البنــك
لمصلحتــه بطاقــة وتتضمــن حامــل البطاقــة األساســية وأي حامــل بطاقــة إضافيــة.
 .1الدفــع الالســلكي هــو خدمــة إضافيــة مضمنــة فــي بطاقــات بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي الالســلكية وال تؤثــر بــأي
شــكل مــن األشــكال علــى الوظائــف الحاليــة للبطاقــة والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المعامــات ونقــاط
المكافــآت والســحب النقــدي والمدفوعــات عبــر اإلنترنــت والرســوم ورســوم الخدمــة إلــخ.
 .2حســب األنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة ،يمكــن لحامــل البطاقــة إجــراء معاملــة الســلكيّة واحــدة ال تتجــاوز 300
ريــال ســعودي لــدى نقطــة البيــع للتاجــر  ،اذا كان الحــد المتــاح فــي بطاقتــه يســمح لــه إلجــراء تلــك المعاملــة.
 .3عنــد وصــول المجمــوع الكلــي لمبلــغ العمليــات الشــرائية المنفــذة علــى البطاقــة مــن خــال خدمــة الدفــع الالســلكي إلــى 300
ريــال ،سـيُطلب مــن حامــل البطاقــة إدخــال االرقــم الســري ألســباب أمنيــة ،وإلعــادة تعييــن القيــم الســابقة ليتمكــن حامــل
البطاقــة مــن اســتخدامها مــرة أخــرى .ســيتم إعــادة تعييــن هــذه القيــم عنــد أي اســتخدام للبطاقــة يتــم فيــه إدخــال رقمهــا
ـواء كان ذلــك علــى أحــد أجهــزة نقــاط البيــع أو الصــراف اآللــي.
الســري سـ ً

ً
وفقــا
 .4يحــق لبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي تغييــر حــد الدفــع الالســلكي للمعامــات الفرديــة والحــد التراكمــي الالســلكي
للتعليمــات الرقابيــة.
 .5قــد ال تتــم عمليــة الدفــع الالســلكي إال فــي مواقــع محــددة والتــي تحتــوي علــى نقاط بيع تتيح اســتخدام الدفع الالســلكي
أو قــارئ قــادر على معالجة المعامالت الالســلكية.
 .6إلجــراء الدفــع الالســلكي ،يتعيــن علــى حامــل البطاقــة تقريــب أو تمريــر البطاقــة علــى جهــاز نقــاط البيــع التــي تــم تمكنــه
مــن قــراءة ومعالجــة الدفــع الالســلكي.
 .7يمكــن لحامــل البطاقــة االســتمرار فــي اســتخدام الدفــع المباشــر فــي نقــاط البيــع ألي قيمــة اعتمــادً ا علــى الحــد المتــاح
لبطاقتــه وبمــا يتماشــى مــع شــروط وأحــكام بطاقــات بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي وتعليمــات الجهــة الرقابيــة.
 .8يوافــق حامــل البطاقــة ويقــر بــأن اســتخدام خدمــة الدفــع الالســلكي أو الدفــع المباشــر ســيكون باختيــار حامــل البطاقــة.
ً
ـؤوال عــن أي شــروط قــد يفرضهــا التاجــر أو البنــك مالــك نقطــة
ومــع ذلــك ،لــن يكــون بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي مسـ
البيــع أو جهــاز الصــرف اآللــي علــى قبــول  /عــدم قبــول طريقــة الدفــع إمــا الســلكي أو مباشــر.
 .9كشــرط مســبق الســتخدام بطاقــة الدفــع الالســلكي إلجــراء المعامــات ،مــن الضــروري أن يوافــق حامــل البطاقــة علــى
االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام ،باإلضافــة إلــى شــروط وأحــكام بطاقــات الصــرف وبطاقــات االئتمــان الصــادرة مــن
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي.

