HSBC Qatar Debit Cards
Withdraw cash at over 1 million ATMs worldwide(1).
Trying to find the right change in your wallet or carrying
a large amount of cash when you are travelling, can be
a hassle. Instead, just carry your HSBC Debit Card and
enjoy paying for all your purchases or use it for cash
withdrawals anytime.
HSBC Debit Cards are designed to provide you with
the convenience and security you need when you are
travelling. Benefits include:
•

Fee-free cash withdrawals in the State of Qatar

•

Make purchases at over 25 million outlets
worldwide with Visa PayWave on the Visa
International network (2).

•

Enjoy great travel offers for spas, hotels, tours and
more with the Visa Global Travel Program(3)

•

Stay protected with your 6-digit PIN

•
•

 قطرHSBC بطاقات الخصم من
.)1(سحب النقود في أكثر من مليون جهاز صراف آلي حول العالم

قـد تـكـون محاولة العثور على فكة النقود الصحيحة في محفظتك
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 واالستمتاعHSBC  ما عليك سوى حمل بطاقة الخصم من،ذلك
بـالـدفـع مـقـابـل جـمـيـع مشترياتك أو استخدامها للسحب النقدي
.في أي وقت
 لتوفر لك الراحةHSBC تـم تـصـمـيـم بـطـاقـات الـخـصـم مـن
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•

استمتع بعروض السفر الرائعة للمنتجعات الصحية والفنادق
)٣(
Visa Global Travel والجوالت والمزيد مع برنامج

•

 تجعل المعامالت أسرعMicrochip تقنية

•

 مليون متجر حول العالم باستخدام25 قم بالشراء في أكثر من
.)2(Visa International  على شبكةVisa PayWave

•

•

Microchip technology makes transactions faster

حافظ على الحماية باستخدام رقم التعريف الشخصي المكون
 أرقام6 من

Shop on-line securely with the Verified by Visa®
security feature

Verified by Visa® تسوق عبر اإلنترنت بأمان مع ميزة أمان

•

Product Terms and Conditions, fees & charges apply.
(1) Maximum daily withdrawal limits for HSBC Premier Customers
is QAR 50,000, QAR 25,000 for HSBC Advance customers and
QAR 15,000 for Personal Banking customers.
(2) The contactless transactions will work on Visa network (Outside
Qatar) and NAPS (local network).
(3) Subject to Terms and Conditions of Visa International.

Visa payWave
A fast and easy way to pay for your everyday purchases.
Visa payWave is the latest contactless payment
technology that lets you pay faster for everyday
purchases with your Debit card.
The technology built into your card allows you to
pay instantly, just by waving your card over a secure
contactless terminal or reader in stores. For small amount
purchases, there’s no entering of PIN numbers, swiping,
signing, or fumbling for cash. You’re ready to go in just
a few seconds. Your HSBC Visa Debit Card is as secure
as any other Visa chip card and carries the same multiple
layers of security.

. تطبق الرسوم والتكاليف.تطبق شروط وأحكام المنتج

 ريال50,000  هوHSBC Premier الحد األقصى للسحب اليومي لعمالء
 ريال قطري ولعمالء الخدمات25,000  هوHSBC Advance قطري ولعمالء
. ريال قطري15,000 المصرفية الشخصية هو
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.تخضع لشروط وأحكام فيزا إنترناشيونال

)3(

 (الشبكةNAPS  (خارج قطر) وVisa تتم المعامالت غير التالمسية على شبكة
.)المحلية

)2(

Visa payWave

.طريقة سريعة وسهلة للدفع مقابل مشترياتك اليومية
 هي أحدث تقنية دفع ال تالمسية تتيح لك الدفعVisa payWave
بشكل أسرع لعمليات الشراء اليومية باستخدام بطاقة الخصم
.الخاصة بك
تتيح لك التكنولوجيا الموجودة في بطاقتك إتمام الدفع على
 بمجرد التلويح ببطاقتك عبر جهاز طرفي أو قارئ آمن،الـفور
 بالنسبة للمشتريات ذات الكميات.ال تـالمـسـي فـي الـمـتـاجـر
 وال حاجةPIN  ال يتم إدخال رقم التعريف الشخصي،الـصـغـيرة
 بإمكانك.لتـمـريـر البطـاقـة فـي الجهاز أو التوقيع أو لمس النقد
 إذ إن بطاقة الخصم من فيزا.ثوان معدودة
إتمام المعاملة في
ٍ
 الخاصة بك آمنة مثل أي بطاقة فيزا أخرى وتحمل نفسHSBC
.مزايا األمان المتعددة

Step 1: Look for the Visa payWave mark and contactless
logo at the point of sale.

 والشعارVisa payWave  إبحث عن عالمة:الخطوة األولى
.الالتالمسي في نقطة البيع

Step 2: When you’re ready to pay, hold your card in close
proximity to the terminal or reader (less than 4 cm from
where the contactless logo appears).

 امسك بطاقتك بالقرب، عندما تكون جاهزً ا للدفع:الخطوة الثانية
 سم من مكان4 من الجهاز الطرفي أو القارئ (على بعد أقل من
.)ظهور الشعار الالتالمسي

Step 3: Once the terminal or reader confirms that your
transaction is approved, you’re ready to go! No signature
or PIN required for small amount purchases.

 بمجرد أن يؤكد الجهاز الطرفي أو القارئ الموافقة:الخطوة الثالثة
 فأنت على استعداد للبدء! ال يلزم التوقيع أو رقم،على معاملتك
. لعمليات الشراء بمبلغ صغيرPIN التعريف الشخصي

FAQ
What is Visa payWave?
Visa payWave is a new contactless method of payment that
removes the need to physically swipe or insert a card into a
payment terminal. By simply holding the Visa payWave card
within 4 centimeters of the terminal, the card will be detected
and the transaction made.
How does Visa payWave work?
The card has a tiny antenna embedded into the card, which
securely transmits payment instructions to and from a
specially adapted card terminal.
What are the benefits of Visa payWave?

األسـئـلـة الـشـائـعـة

؟Visa payWave ما هي خدمة
 هي طريقة دفع جديدة غير تالمسية تلغيVisa payWave
ً
فعليا في جهاز الدفع
الحاجة إلى تمرير أو إدخال البطاقة
4  على بعدVisa payWave  بمجرد حمل بطاقة.الطرفي
. سيتم التقاط إشارة البطاقة وإجراء المعاملة،سم من الجهاز
؟Visa payWave كيف تعمل
،تحتوي البطاقة على هوائي صغير مدمج في البطاقة
والذي ينقل بشكل آمن تعليمات الدفع من وإلى جهاز
.طرفي مصمم بشكل خاص للبطاقة
؟Visa payWave ما هي مزايا

Visa payWave provides increased convenience and speed
during the checkout process. The technology built into your
card allows you to pay instantly, just by waving your card
over a secure contactless terminal. For purchases up to QAR
300, there’s no entering of PIN numbers, swiping, signing, or
fumbling for cash. You’re ready to go in just a few seconds.
The daily limit for payment transactions using payWave is
QAR 1,500. These limits may change at our discretion.

 المزيد من الراحة والسرعة أثناء عمليةVisa payWave توفر
 تتيح لك التكنولوجيا الموجودة في بطاقتك إتمام.الدفع
 بمجرد التلويح ببطاقتك عبر جهاز طرفي،الدفع على الفور
 بالنسبة للمشتريات التي تصل قيمتها إلى.آمن ال تالمسي
PIN  ال يتم إدخال أرقام التعريف الشخصي، ريال قطري300
 بإمكانك.وال حاجة لتمرير البطاقة أو التوقيع أو لمس النقد
 الحد اليومي لمعامالت.ثوان معدودة
إتمام المعاملة في
ٍ
 قد تتغير. ريال قطري1,500  هوpayWave الدفع باستخدام
.هذه الحدود وفق تقديرنا

Is this technology as secure as traditional Visa cards?

 التقليدية؟Visa هل هذه التكنولوجيا آمنة مثل بطاقات

Your Visa payWave-enabled card is just as secure as any
other Visa chip card and carries the same multiple layers of
security protection. In addition, you also have peace of mind
since the card remains in your hand throughout the entire
transaction.
Could I unknowingly have made a purchase if I walk
past the reader?

ً
تـمـامـا مـثـل أي بـطاقـة
 آمــنـةVisa payWave إن بـطـاقـة
 أخــرى وتـحـمـل نـفـس مـزايـا الـحـمـايـة األمـنــيـةVisa
 سـوف تـشعـر بـمـزيـد، بـاإلضـافـة إلـى ذلـك.الـمـتـعــددة
مـن راحــة الـبـال حـيـث تـظـل الـبـطـاقـة فـي يـدك طـوال
.الـمـعامـلـة بـأكـمـلـهـا
هـل بإمكاني إجراء عملية شراء دون قصد إذا مررت
بجوار القارئ؟

Your card has to be waved within a close range (less than
4 centimeters) of the payment reader or terminal for more
than half a second and the retailer must have first entered the
amount for you to approve. Terminals can only process one
payment transaction at a time, therefore reducing transaction
errors.

) سم4 يجب التلويح ببطاقتك ضمن نطاق قريب (أقل من
من القارئ أو الجهاز الطرفي للدفع ألكثر من نصف ثانية
أوال لكي تتم
ً ويجب أن يكون بائع التجزئة قد أدخل المبلغ
 يمكن لألجهزة الطرفية معالجة.الموافقة على المعاملة
 وبالتالي تقليل أخطاء،معاملة دفع واحدة فقط في كل مرة
.المعامالت

Is there any chance that payments may be taken twice
from my account?

هـل هـنـاك أي احـتـمـال بأن تُ خصم المدفوعات مرتين
من حسابي؟

Visa payWave terminals are designed to only make one
transaction per card at a time. All Visa payWave terminals are
tested and certified to confirm that a card is only read once
before the transaction is concluded. As a safeguard, each
transaction must be complete or void before another one can
take place.

 الطرفية إلجراء معاملةVisa payWave تم تصميم أجهزة
 يتم فحص جميع.واحدة فقط لكل بطاقة في المرة الواحدة
 الطرفية والمصادقة عليها للتأكدVisa payWave أجهزة
.من قراءة البطاقة مرة واحدة فقط قبل إتمام المعاملة
 يجب أن تكون كل معاملة قد اكتملت أو،وكإجراء وقائي
.ُألغيت قبل أن تتم أي معاملة أخرى

Which retailers will accept my card?
Your card will be accepted for Visa payWave transactions
inside and outside Qatar wherever you see the contactless
symbol and Visa payWave logo at the point of sale.
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ما هي متاجر التجزئة التي ستقبل بطاقتي؟
Visa payWave سيتم قبول بطاقتك إلجراء معامالت
Visa داخل وخارج قطر أينما ترى الرمز الالتالمسي وشعار
. في نقطة البيعpayWave
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