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HSBC Cards’ Contactless Feature 
Frequently Asked Questions 

 

 HSBCلبطاقات  خاصية الالتالمسية لاألسئلة الشائعة ل

Definitions & descriptions 

1. What is the Contactless Feature? 
It is a faster method of payment for low value purchases at 
participating merchants that avoids the need to physically swipe 
or insert a card into a Point Of Sale (POS) terminal. By simply 
waiving the contactless card within a close range of the terminal, 
the card will be detected and the transaction will be completed 
without entering a PIN.  
 
2. How does the contactless feature work? 
It contains a tiny antenna (based on radio frequency) embedded 
into the card, which securely transmits payment instructions 
wirelessly to and from a specially adapted terminal. 
 
3. What are the benefits of the contactless feature? 
Contactless feature 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. There is no entering of PIN numbers, 
swiping, signing. You are ready to go in just a few seconds. 
 
That is to say;  
 It's Fast - There is no need to enter your PIN or sign for 

everyday low value purchases. There's no need to queue for 
so long. It is ideal at places where speed is essential, like 
stadiums, fast food restaurants, gas stations and more. 

 It's Secure - Contactless payments are safe and secure. Your 
contactless card never leaves your hand, so you even have 
more peace of mind. Also, you are protected against fraud, 
just l ike you are with chip transactions. 

 Still a regular card - Continue to enjoy the benefits of your 
card on top of the latest contactless payment technology. 
Your card may still be inserted or swiped at card terminals for 
payment l ike a regular card. 

 اتالتعاريف والتوصيف
 خاصية الالتالمسية ؟الما هي  .1

يات ذات القيمة الإنها طريقة د ةفع أرسع للمشتر ، مما اللدى  صغتر ن تجار  المشاركير
ي الحاجة إىل تمرير البطاقة

ي جهاز  يلغن
ن
 تلوي    ح. بمجرد النقطة البيعأو إدخالها ف

ي نطاق قريب بالبطاقة الالتالمسية 
ن
البطاقة التعرف عىل من الجهاز، سيتم ف

 .المعاملة دون إدخال رقم التعريف الشخصي  ستكمالوإ
 
 
 خاصية الالتالمسية؟الكيف تعمل  .2

ي صغتر )يعتمد عىل تردد الراديو( مدمج بها، والذي ينقل 
تحتوي البطاقة عىل هوائ 

 بشكل خاص المعد نقطة البيعجهاز بشكل آمن تعليمات الدفع السلكًيا من وإىل 
 لهذه المعامالت. 

 
 خاصية الالتالمسية؟الما هي فوائد  .3

ا من الراحة والرسعة أثناء التوفر 
ً
عملية الدفع. تتيح لك خاصية الالتالمسية مزيد

ي بطاقتك  دمجةالتكنولوجيا الم
ن
عن طريق التلوي    ح  الدفع عىل الفور القيام بف

تعريف شخصي أو  التالمسية. ال يوجد إدخال ألرقام نقطة بيعجهاز ببطاقتك عىل 
ي الجهاز أو التوقيع.  ادخال

ن
ي بضع ثوان فقطيمكنك للبطاقة ف

ن
 .االنتهاء من المعاملة ف

 
 :  بالتاىلي

التوقيع للقيام ليست هناك حاجة إلدخال رقم التعريف الشخصي أو  -إنها رسيعة  •
ة طويلة. إنها باستكمال  ي طوابتر لفتر

ن
اء اليومية. ال حاجة للوقوف ف عمليات الرسر

ورية، مثل االستاد ي تكون فيها الرسعة ضن
ي األماكن التر

ن
ومطاعم  ات الرياضيةمثالية ف

هاالوجبات الرسيعة ومحطات الوقود و   .غتر
ك بضمونة حيث أنك مدفوعات الالتالمسية آمنة ومال -إنها آمنة  • طاقتك ال تتر

ا
ً
راحة البال. كما أنك تتمتع بقدر أكتر من  تستمتعوعليه  الالتالمسية من يدك أبد

ي تتم عن طريق معامالت الاالحتيال، تماًما كما هو الحال مع عمليات بحماية ضد 
التر

يحة الذكية   . الرسر
ي االستمتاع بمزايا بطاقتك باإلضافة إىل أحدث تقنيات  -بطاقة عادية  إنها •

ن
استمر ف

ي خاصية الالتالمسية. كما يجوز تمرير بطاقتك أو الالدفع ب
ن
نقطة جهاز  إدخالها ف

يات  البيع  .مثل البطاقة العاديةللقيام بسداد المشتر
 

Contactless feature security and usage:  
4. Is this technology as secure as traditional cards? 
Yes, your contactless feature enabled card is just as secure as any 
other chip card and carries the same multiple layers of security 
protection since it uses the latest secure encryption technology.  
Contactless only works when a card is close to the card reader in 
the terminal. This makes it virtually impossible for any details to 
be intercepted while in use. Also, each card reader contains a 
security technology based on industry-wide standards. 
Transactions are processed through the same payment network 
as (Europay, Mastercard and Visa - EMV) chip transactions. 
 

 الالتالمسية الخاصيةأمان واستخدام 
 هل هذه التكنولوجيا آمنة مثل البطاقات التقليدية؟-4

يحة ذكية  الالتالمسية نعم، إن بطاقتك آمنة تماًما مثل أي بطاقة أخرى مزودة برسر
ألنها تستخدم أحدث تقنيات وتحمل نفس طبقات الحماية األمنية المتعددة نظًرا 

 .التشفتر اآلمن
 خاصية الالتالمسية فقط عندما تكون البطاقة قريبة من قارئ البطاقاتالتعمل 

اض أينقطة البيعجهاز الموجود ب تفاصيل أثناء  ة. ويجعل هذا من المستحيل اعتر
ا عىل تقنية أمان تستند إىل معايتر كما االستخدام.  

ً
يحتوي كل قارئ بطاقة أيض

 .محددة عىل مستوى الصناعة
يحة الذكية  تتم معالجة المعامالت من خالل نفس شبكة الدفع مثل معامالت الرسر

(Europay, Mastercard and Visa – EMV) . 
 
اء دون أن أنتبه إذا مررت بجوار القارئ أو هل هناك  .5 هل يمكن أن تتم عملية رسر

؟ ي  من حساب 
ن  احتمال أن يتم أخذ المدفوعات مرتي 
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5. Could I unknowingly have made a purchase if I walk past the 
reader or is there a chance that payments may be taken 
twice from my account? 

No, 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 merchant must have first entered the 
amount for you to approve.  
Terminals can only process one payment transaction at a time, 
therefore reducing transaction errors. All 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. 
In the unlikely event of fraud, you must notify us immediately of 
any unauthorised card use or any suspicious activities. 

 

6. I carry many contactless cards in my wallet, which one will 
be debited if I touch my wallet to the reader?  

It's required to take your contactless card out of your wallet to 
touch the reader - this will make sure the right contactless card is 
debited. 

 

7. How do I know if my card is capable of doing contactless 
transactions? 

Simply check if your card has the contactless symbol .     
 
8. Which merchants will accept my card? 
Your card will be accepted for contactless transactions wherever 

you see the contactless symbol  at the point of sale, meaning 
that the machine is enabled for contactless transactions, you can 
simply waive to pay. This is not only applicable on contactless 
enabled terminals locally but also globally, wherever the 

contactless symbol  is displayed. We expect contactless 
feature to be popular at many of the locations you visit every day 
such as grocery stores, fast food outlets, coffee outlets, 
convenience stores, and transport providers. 
 
9. What should I do if my contactless card has been lost or 

stolen?  
If your card is lost or stolen, please let us know immediately by 
calling us on the numbers on the back of your card and we will 
cancel and replace it for you.  
 
10. Can I use contactless to get cash out at an ATM?  
Yes, if the machine supports contactless feature. However, ATM 
transactions will ask you to enter the PIN. 
 
 
11. How do I use my contactless card for contactless 

transactions?  
Just waive the card close to the terminal. You will hear a beep/see 
a l ight and get the receipt for the contactless transaction you have 
done (if available). 

 
12. Will I get receipt for all the contactless transactions?  

ي نطاق قريب )أقل من 
ن
ات( من  4ال، يجب التلوي    ح ببطاقتك ف قارئ سنتيمتر

بائع الألكتر من نصف ثانية ويجب أن يكون  نقطة البيعجهاز الموجود ب البطاقات
 لتوافق عليه

ً
 .قد أدخل المبلغ أوال

ي كل مرة، وبالتاىلي أجهزة نقاط البيع تستطيع 
ن
معالجة معاملة دفع واحدة فقط ف

واعتمادها للتأكد  أجهزة نقاط البيعمالت. يتم اختبار جميع المعا تنخفض أخطاء
، ي
يجب أن تكون  من قراءة البطاقة مرة واحدة فقط قبل إتمام المعاملة. كإجراء وقائ 

 .قبل أن تتم معاملة أخرى مرفوضةأو  مقبولةمعاملة  ةأي
ي حالة 

ن
 ةبأي االحتيال ، يجب عليك إخطارنا عىل الفور وقوع حدث غتر محتمل كف
 .أنشطة مشبوهة يةستخدام غتر مرصح به للبطاقة أو أا

 
 
 
 
 
ي العديد من البطاقات الالتالمسية، فأي واحدة سيتم  .6

ي محفظت 
ن
أنا أحمل ف
ي وضعت الخصم منها إذا 

 ؟بالقرب من قارئ البطاقات محفظت 
والتلوي    ح بها بالقرب الخاصة بك من محفظتك  الالتالمسية إخراج البطاقةيجب 
 .الصحيحة الالتالمسية بطاقةالسيضمن هذا الخصم من  -القارئ من 

 
 
 
ي قادرة عىل إجراء معامالت التالمسية؟ .7

 كيف أعرف ما إذا كانت بطاقت 
خاصية الالتالمسيةالما عليك سوى التحقق مما إذا كانت بطاقتك تحمل رمز الدفع ب

 
 
 
؟ .8 ي

 أي تجار سيقبلون بطاقت 

 خاصية الالتالمسية السيتم قبول بطاقتك للمعامالت الالتالمسية أينما ترى رمز 
ي أن ال ىلع

يمكنك ببساطة  . جهاز يقبل المعامالت الالتالمسيةنقطة البيع، مما يعتن
 لداعمة للخاصيةاأجهزة نقاط البيع دفع. ال ينطبق ذلك عىل قيام باللل التلوي    ح

ا عالمًيا، أينما 
ً
خاصية الالدفع ب رمز  وجدالالتالمسية محلًيا فقط ولكن أيض

ي العديد من ب خاصية الالتالمسيةالنتوقع أن تحظن  .الالتالمسية
ن
شعبية ف

ي تزورها يومًيا مثل محالت البقالة ومنافذ الوجبات الرسيعة والمقاهي  ماكناأل
التر

 .والمتاجر ومقدمي خدمات النقل
 
قت؟ماذا  .9 ي الالتالمسية أو رسر

 أفعل إذا فقدت بطاقت 
ي حالة فقدان بطاقتك أو رسقتها، يرجر إعالمنا عىل الفور عن طريق االتصال بنا 

ن
ف

 .عىل األرقام الموجودة عىل ظهر بطاقتك وسنقوم بإلغاء البطاقة واستبدالها
 
ي استخدام البطاقة .10

الرصاف  جهاز لسحب النقود من  الالتالمسية هل يمكنتن
؟  اآللي

ومع ذلك، ستطلب منك معامالت  .الالتالمسية خاصيةالدعم الجهاز ي نعم، إذا كان
 .أجهزة الرصاف اآلىلي إدخال رقم التعريف الشخصي 

 
ي المعامالت الالتالمسية؟ .11

ن
ي الالتالمسية ف

 كيف أستخدم بطاقت 
ا / ترى . سوف تسمع بالقرب من جهاز نقطة البيع البطاقة قم بالتلوي    ح ب فقط

ً
صوت

ي قمت بها
ي حالة توافره(  ضوًءا وتحصل عىل إيصال المعاملة الالتالمسية التر

ن
 . )ف

 
 هل سأحصل عىل إيصال لجميع عمليات الدفع الالتالمسية؟ .12

ةخاصية الالتالمسية لتتيح لك إجراء معامالت التم تصميم  برسعة  ذات قيمة صغتر
وسهولة. يرجر إخبار التاجر أنك بحاجة إىل إيصال. ومع ذلك، قد ال يتوفر اإليصال 
ي بعض الظروف؛ عىل سبيل المثال، أثناء الدفع مقابل السفر عن طريق 

ن
ة ف مبارسر
ي ب التلوي    ح

ن
، أو استخدام البطاقة الالتالمسية ف ي

وئن بطاقتك عىل قارئ التذاكر اإللكتر
 . البيع اآللية أجهزة 
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Contactless feature is designed to let you make low value 
transactions quickly and conveniently. Please let the merchant 
know that you need a receipt. However, the receipt is not directly 
available in some circumstances; for example, while paying for 
travel by waiving your card on an electronic ticket reader, or using 
a contactless card at a vending machine. 
 
13. Where and when do contactless purchases appear on my 

statement?  
Purchases made with contactless feature will be displayed on 
your statement normally and you will get to see them on your  
online banking account and mobile app as well just l ike any other 
purchase you make with a card. 

14. My card currently does not have the contactless symbol 
. How can I get a card that can make contactless 
transactions? 

Customers will automatically be issued a contactless card when 
their card is next renewed or replaced. You may replace your 
current card, by placing a replacement request through any of 
bank’s channels. However, standard replacement fees will apply. 
 
15. Are there any fees for paying with contactless feature?  
No. there are no additional fees for using your contactless card. 
However, standard fees and charges do apply. 
 
16. How do I disable/turn off the contactless feature? Can I opt 

for the card without the contactless feature?  
Contactless is a permanent feature of your card and can’t be 
disabled. You can still insert or swipe your card just as you always 
have and enter the PIN or sign the receipt, if you don't want to 
make a purchase using contactless. Contactless machines also 
accept chip cards. 

 

17. Is there any impact on online transactions?  
Contactless transactions can only be done at physical terminals, 
which are contactless enabled. Online transactions will continue 
to be processed the same way as they do presently. 

ي . أين ومت  ت13
ن
اء الالتالمسية ف ؟  كشف الحساب ظهر عمليات الشر ي  الخاص ب 

ي ت ستظهر 
اء التر ي كشف  الخاصيةم إجراؤها باستخدام عمليات الرسر

ن
الالتالمسية ف

نت البنكي الحساب الخاص بك بشكل طبيغي وستتمكن من رؤيتها عىل  حساب االنتر
اء أخرى تقوم بها  هاتف المحمول تماًما مثل أيلوتطبيق ا الخاص بك عملية رسر

 .باستخدام البطاقة
 

ي  .14
، كيف  الالتالمسيةالدفع بالخاصية عىل رمز الحالية ال تحتوي بطاقت 

ي الحصول عىل بطاقة يمكنها إجراء معامالت التالمسية؟
 يمكنتن

للعمالء تلقائًيا عند أول تجديد لبطاقتهم أو  التالمسية سيتم إصدار بطاقات
عتر أي استبدال استبدالها. يمكنك استبدال بطاقتك الحالية عن طريق تقديم طلب 

ي حالة طلب استبدال البطاقة، ستطبق رسوم االستبدال   .من قنوات البنك
ن
ف

 . العادية
 
 الالتالمسية؟الخاصية   هل هناك أي رسوم للدفع باستخدام .15
الخاصة بك. ومع ذلك،  الالتالمسية ال توجد رسوم إضافية الستخدام البطاقةال ، 

 .العاديةيتم تطبيق الرسوم والتكاليف 
 
ي  .16

ي ةالالتالمسيالخاصية تشغيل  قافإي/  إغالقكيف يمكنتن
؟ هل يمكنتن

 خاصية الالتالمسية؟الاختيار بطاقة بدون 
ي بطاقتك وال يمكن خاصية  ةالدفع الالتالمسي خاصيةتعد 

ن
إذا كنت . إيقافهادائمة ف

اء باستخدام  ي إجراء عملية رسر
ن
ال يزال بإمكانك ،  ةالالتالمسي الخاصيةال ترغب ف

إدخال بطاقتك أو تمريرها كما تعودت دائًما وإدخال رقم التعريف الشخصي أو 
ا  األجهزةالتوقيع عىل اإليصال. تقبل 

ً
يحة ذات البطاقات الالالتالمسية أيض ذكية الرسر

 . 
 
نت؟ .17  هل هناك أي تأثي  عىل المعامالت عي  اإلني 

ي أجهزة نقاط البيع الماديةال يمكن إجراء المعامالت الالتالمسية إال 
ن
ي تقبل ف

، والتر
ونيةمعامالت ية الالتالمسية. ستستمر خاصال ي  التجارة اإللكتر

بنفس الطريقة التر
 .تتم بها حالًيا

Activation 
18. Can I use the contactless feature immediately upon 

receiving my card?  
No. The contactless feature does not work straight away on your 
card as it needs to be activated. The cardholder will need to use 
the card for a purchase transaction with the PIN once first, then 
contactless feature should work after this transaction. This 
applies to all printed plastics (newly issued / replaced / renewed 
cards). 

 التفعيل
ي استخدام  .18

ي الهل يمكنتن
 ؟ خاصية الالتالمسية فور استالم بطاقت 

ة عىل بطاقتك حيث يجب تفعيلها. سيحتاج الال تعمل ، ال خاصية الالتالمسية مبارسر
اء باستخدام رقم التعر  يف حامل البطاقة إىل استخدام البطاقة إلجراء معاملة رسر

 الخاصية الالتالمس تعمل س بعدهاالشخصي ألول مرة فقط، 
ً
. ينطبق هذا ية تلقائيا

عىل جميع البطاقات البالستيكية المطبوعة )البطاقات الجديدة/ المستبدلة / 
 .المجددة(
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Limits  
19. What are the limits set for contactless transactions using my 

contactless card?  
 The maximum limit for a single purchase contactless 
transaction is EGP 600 (or the equivalent in other foreign 
currencies). 

 There is no daily l imit on the number of contactless 
transactions. However, there is a daily limit of EGP 1,500 (or the 
equivalent in other foreign currencies) applied on multiple 
contactless transactions. 
If your single transaction exceeds EGP 600, or if this daily limit of 
EGP 1,500is consumed, you will have to use the card like a regular 
card by dipping it in the machine and you may also be asked to 
enter the PIN or sign the slip. 
 
20. Are the contactless transaction limits valid globally or only 

in Egypt? 
Yes, the contactless transaction limits apply locally & globally. 
Adding to these limits set by HSBC, globally each country has 
different contactless transaction limits which are set based on the 
local market consumption pattern. Finally, these limits depend on 
the terminal which would be used at that time, in that country.  
 
21. I used my card outside Egypt in a Contactless transaction 

that is less than EGP 600but I was asked to enter the PIN? 
Please be aware that the contactless transaction limit may vary 
depending on local l imits (may be more or less). For example, the 
maximum contactless transaction limit in the local currency of 
another country may be less than EGP 600upon converting to 
Egyptian Pound. In such cases, the terminal will request a PIN or 
a signature on the Point Of Sale (POS) slip.  
 
22. I used my card outside Egypt in a contactless transaction 

that is above EGP 600 and It was declined? 
Please be aware that the contactless transaction limit may vary 
depending on local limits (may be more or less). For example, if 
the maximum contactless transaction limit in the local currency 
of another country exceeds EGP 600upon converting to Egyptian 
Pound, any contactless transaction above EGP 600 up to the 
contactless limit of the other country evaluated in Egyptian Pound 
will  be declined. To avoid the decline, you will have to use the card 
as regular by inserting or swiping it in the machine and entering 
the PIN or signing the Point Of Sale (POS) slip. 

 
23. Can I request to increase / decrease the contactless 

transaction limits? 
No, these limits cannot be adjusted. 

24. What happens if my card is stolen – can the person use it 
repeatedly? 

Safeguards are in place to mitigate the use of lost or stolen 
contactless card by a fraudster. The contactless transaction limit 
of EGP 600, and the maximum daily limit of EGP 1,500, would limit 
the card exposure to fraud through the contactless feature. Also, 
transactions are analyzed  and  monitored by HSBC Egypt real 
time Fraud management system to identify fraud patterns and 

 الحدود
ي ما هي حدود استخدام  .19

 
ي المعامالت الالتالمسيةالالتالمسية  بطاقاب

ن
 ؟ف

اء  • جنيه مرصي )أو ما  600 هو  الواحدةالالتالمسية الحد األقص لمعاملة الرسر
 .يعادله بعمالت أجنبية أخرى(

ي اليوم. ومع ذلك، هناك حد  •
ن
أقص ال يوجد حد لعدد المعامالت الالتالمسية ف

مطبق عىل  أو ما يعادله بعمالت أجنبية أخرى( (جنيه مرصي 1,500يومي قدره 
 عىل مدار يوم واحد.  التالمسيةالمعامالت إجماىلي قيمة ال

الحد اليومي  تم استخدامجنيه مرصي، أو إذا  600إذا تجاوزت معاملتك الواحدة 
ن عليك استخدام البطاقة كبطاقة عادية عن  1,500 البالغ جنيه مرصي، فسيتعير

ا إدخال رقم التعريف الشخصي أو 
ً
طريق ادخالها بالجهاز وقد ُيطلب منك أيض

 يصال. اإل التوقيع عىل 
 
 
 
ي مرص فقط؟ مطبقة الالتالمسية.هل حدود المعامالت 20

ن
 عالمًيا أم ف

. إضافة إىل هذه مطبقة  الالتالمسية حدود المعامالتنعم ، 
ً
ي مرص وعالميا

ن
محلًيا ف

ي وضعها
ا مختلفة للمعامالت  عالميا  ، فإن لكل دولة HSBC  الحدود التر

ً
حدود

ا، تعتمد هذه  ً . أختر الالتالمسية يتم تحديدها بناًء عىل نمط استهالك السوق المحىلي
ي  نقطة البيعجهاز الحدود عىل 

ي ذلك الوقتالتر
ن
ي و  سيتم استخدامها ف

ن
 .الدولةتلك  ف

 
 
ي معاملة التالمسية بأقل من  .21

ن
ي خارج مرص ف

جنيه  600لقد استخدمت بطاقت 
؟ ي إدخال رقم التعريف الشخصي

لب متن
ر
 مرصي ولكن ط

يرجر العلم أن حد المعامالت الالتالمسية قد يختلف تبًعا للحدود المحلية )قد 
للمعامالت الالتالمسية يكون أكتر أو أقل(. عىل سبيل المثال، قد يكون الحد األقص 

جنيه مرصي عند التحويل إىل الجنيه  600بالعملة المحلية لبلد آخر أقل من 
ي مثل هذه الحاالت، سيطلب الجهاز رقم التعريف الشخصي أو التوقيع 

ن
المرصي. ف

 .عىل ايصال نقطة البيع
 
 
ي معاملة التالمسية تزيد قيمتها عن  .22

ن
ي خارج مرص ف

لقد استخدمت بطاقت 
 وتم رفضها؟مرصي جنيه  600

يرجر العلم أن حد المعامالت الالتالمسية قد يختلف تبًعا للحدود المحلية )قد 
يكون أكتر أو أقل(. عىل سبيل المثال، إذا تجاوز الحد األقص للمعامالت الالتالمسية 

جنيه مرصي عند التحويل إىل الجنيه المرصي،  600بالعملة المحلية لدولة أخرى 
حتر حد الدفع  مرصي  جنيه 600زيد عن فسيتم رفض أي معاملة التالمسية ت

ن عليك  م بالجنيه المرصي. لتجنب الرفض، سيتعير الالتالمسي للبلد اآلخر المقيَّ
ي الجهاز وإدخال رقم 

ن
استخدام البطاقة بشكل منتظم عن طريق إدخالها أو تمريرها ف

 .التعريف الشخصي أو التوقيع عىل ايصال نقطة البيع
 
 
ي طلب زيادة .23

 / خفض حدود المعامالت الالتالمسية؟ هل يمكنتن
 .ال ، ال يمكن تعديل هذه الحدود

 
 
ي  .24

قت بطاقت  هل يمكن للشخص استخدامها  ،ماذا يمكن أن يحدث إذا رسر
 بشكل متكرر؟

قودة أو ضمانات للتخفيف من استخدام البطاقة الالتالمسية المفعدة تم وضع 
 600 ة الواحدة يبلغللمعامل أقصحد من بينها تحديد المرسوقة من قبل المحتال

 جنيه1,500 يبلغ يومي وحد أقص  )أو ما يعادله بعمالت أجنبية أخرى( مرصيجنيه 
، مما سيحد من تعرض البطاقة لالحتيال  )أو ما يعادله بعمالت أجنبية أخرى( مرصي

 يتم تحليل المعامالت ومراقبتها  كماخاصية الالتالمسية.  الن خالل م
ً
بواسطة لحظيا

مرص لتحديد أنماط االحتيال واكتشاف   HSBC االحتيال ببنكمكافحة نظام إدارة 
يصدر رسائل نصية HSBC ات المعامالت المشبوهة. باإلضافة إىل أن نظام بطاق

ة ألي معاملة  ي حالة حدوث أي احتيال خصمقصتر
ن
 .لتنبيه العمالء ف

 



 

PUBLIC 

|PUBLIC| 

detect suspicious transactions. In addition to the fact that HSBC 
card system is generating an SMS for any transaction to alert 
customers in case of any fraud. 

25. When the contactless transactions daily limit is restored? 
Limits restoration takes place on daily basis as an automated 
process between 22:30 EGY Time and 02:00 EGY Time. 
 
26. Which transactions qualify to impact the contactless 

transactions daily limit? 
Any contactless transaction that is approved without entering the 
PIN or signing the slip will be counted towards the daily limit. Any 
PIN or signature verified contactless transaction will not count 
towards it. 

 يتم استعادة الحد اليومي للمعامالت  .25
 الالتالمسية؟مت 

ن الساعة  بتوقيت مرص  22:30تتم استعادة الحدود عىل أساس يومي كعملية آلية بير
 .بتوقيت مرص 02:00والساعة 

 
 ما هي المعامالت المؤهلة للتأثي  عىل الحد اليومي للمعامالت الالتالمسية؟ .26

سيتم احتساب أي معاملة التالمسية تمت الموافقة عليها دون إدخال رقم 
. لن يتم  التعريف الشخصي أو التوقيع عىل ايصال نقاط البيع ضمن الحد اليومي

 احتساب أي معاملة برقم تعريف شخصي أو توقيع ضمن المعامالت الالتالمسية. 

 
 
 
 


