نصائح هامة الستخدام البطاقات
المصرفية بأمان خالل السفر
قبل السفر:

¥ ¥راجع تاريخ صالحية البطاقات المصرفية وتأكّ د من أنه يغطي فترة السفر.
¥ ¥تأكّ د من أنه لديك حدودًا ائتمانية كافية ،وكذلك أرصدة حساباتك في حالة استخدامك لبطاقات الخصم.
¥ ¥اكتــب أرقــام االتصــال بالبنــك واحتفــظ بهــا فــي مــكان آمــن بعيــدًا عــن البطاقــات وال تكتــب رقمــك الســري فــي أي مــكان بــل احفظــه جيــدًا.
المخصصة للتوقيع.
¥ ¥تأكّ د من وجود توقيعك الرسمي على ظهر كافة بطاقاتك المصرفية في الخانة
ّ
¥ ¥أبلغ مصرفك برحلتك قبل المغادرة للتخفيف من احتماالت التأشير على المعامالت غير العادية بأنها معامالت مشكوك فيها.
¥ ¥إذا كنت ترغب في إبالغك بالمعامالت التي تتم على حساباتك وبطاقاتك ،عليك تفعيل خدمة الرسائل النصية .SMS
¥ ¥يجب تحميل التطبيق المصرفي الخاص بالبنك على هاتفك النقال لمتابعة عمليات استخدام بطاقاتك ونفقاتك أثناء السفر.
¥ ¥تأكّ ــد مــن أن لديــك إمكانيــة للدخــول إلــى شــبكة االنترنــت لكــي تســتفيد مــن خدماتــك المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ولســهولة إجــراء بعــض
العمليــات المصرفيــة.
¥ ¥تأكد من تغطية التأمين الطبي.
¥ ¥تأكد من حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك وهاتفك النقال.
¥ ¥ال تطلع أحدًا على كلمة السر التي تستخدمها لمرة واحدة أو كلمة السر التي تعمل بنظام .3D
¥ ¥البن ــك ل ــم ول ــن يطل ــب من ــك أب ــدًا معلوم ــات إلدخ ــال كلم ــة الس ــر ع ــن طري ــق البري ــد اإللكترون ــي أو المكالم ــات الهاتفي ــة .وال يج ــب أب ــدًا
الضغ ــط عل ــى أي راب ــط إنترن ــت يت ــم اس ــتالمه م ــن رس ــائل بري ــد إلكترون ــي غي ــر معروف ــة أو ال تث ــق به ــا.

نصائح أثناء السفر:

¥ ¥ال تتــرك بطاقاتــك بعيــدًا عنــك ألي ســبب ،ويجــب االســتفادة مــن خزائــن األمانــات التــي توفرهــا الفنــادق لوضــع مقتنياتــك الثمينــة بداخلهــا.
¥ ¥ال تضع بطاقاتك كلها في مكان واحد أو في محفظتك .ويجب حفظها بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر لمنع تلف البطاقة.
¥ ¥ال تعطي بطاقتك أو رقمك السري ألي شخص .تأكّ د من وجود البطاقة أمام ناظريك دائمًا أثناء إجراء أي معاملة.
¥ ¥عن ــد اس ــتخدام أجه ــزة الص ــراف اآلل ــي ،تأكّ ــد م ــن فح ــص جه ــاز الص ــرف اآلل ــي للتع ــرف عل ــى أي أجس ــام غريب ــة أو أجه ــزة س ــرقة بيان ــات
مركبــة علــى جهــاز الصــراف اآللــي .يجــب حمايــة رقمــك الســري ومنــع وصولــه للمحتاليــن .يمكنــك اســتخدام كتفيــك كســتارة أثنــاء إدخــال
الرق ــم الس ــري لمن ــع المتطفلي ــن .ال تطل ــب أي مس ــاعدة م ــن أي ش ــخص.
¥ ¥راج ــع إيصاالت ــك بش ــكل دقي ــق قب ــل التوقي ــع عليه ــا  /قب ــل إدخ ــال رقم ــك الس ــري ،وال تت ــرك الس ــطر الخ ــاص باإلكرامي ــة “البقش ــيش”
أو “إجمالي المبلغ” فارغًا بدون بيانات.
¥ ¥راجع شاشة جهاز “نقطة البيع” للتأكد من المبلغ الذي ستقوم بدفعه قبل إدخال الرقم السري.
¥ ¥راجـــع نفقاتـــك عـــن طريـــق اســـتخدام البطاقـــة بشـــكل منتظـــم مـــن خـــال التطبيـــق المصرفـــي للهاتـــف النقـــال أو تطبيـــق الخدمـــات
المصرفيـــة عبـــر اإلنترنـــت.
¥ ¥قــم بتفعيــل خدمــة الجــوال ( )Roaming Serviceأو تقديــم رقــم اتصــال بديــل للبنــك لتمكينــه مــن االتصــال بــك عندمــا تكــون فــي الخــارج.
¥ ¥يفض ــل ع ــدم اس ــتخدام خدم ــات ال ــواي ف ــاي ( )Wi-Fiف ــي إنج ــاز معامالت ــك المصرفي ــة اذا ل ــم تك ــن عل ــى ثق ــة م ــن أن الش ــبكة تتمت ــع
باألمان والموثوقية.
¥ ¥فــي حالــة ضيــاع أو فقــدان بطاقتــك أو فــي حالــة مواجهتــك ألي مشــكلة تتعلــق بالبطاقــات ،اتصــل فــورًا بمركــز خدمــة العمــاء التابــع للبنــك.
¥ ¥ادفع بالعملة المحلية لتفادي العمولة العالية.
¥ ¥احتفظ بكافة إيصاالتك .عندما تعود إلى بلدك ،راجع اإليصاالت بشكل دقيق مقابل كشوف حساباتك الشهرية.
¥ ¥تأكد من تعبئة األوراق المتعلقة بالضرائب لتفادي أية رسوم إضافية.

بعد االنتهاء والعودة من السفر:

¥ ¥قم بتغيير رقمك السري بشكل منتظم من خالل أي فرع من فروع البنك أو جهاز الصراف اآللي أو مركز خدمة العمالء.
¥ ¥راجع كافة كشوف الحسابات الخاصة ببطاقاتك وإذا وجدت اختالفًا يجب االتصال بالبنك فورًا.

لالتصال بنا:

¥ ¥اتصـــل علـــى مركـــز خدمـــة العمـــاء التابـــع للبنـــك  1812000وســـوف يقـــوم موظفـــو مركـــز خدمـــة العمـــاء بمســـاعدتك فـــورًا.
أربـــع وعشـــرين ســـاعة وســـبعة أيـــام فـــي األســـبوع ( .)24/7وإذا كنـــت متواجـــدًا خـــارج الكويـــت،
وهـــم متواجـــدون علـــى مـــدار
ٍ
اتصل على+965 22467711 :

