خدمة الكود االمن للتسوق عبر االنترنت لبطاقات بنك مصر (االئتمانية والخصم الفوري والمدفوعة القيمة مقدما)
االن مع خدمة تامين الشراء عن طريق االنترنت للبطاقات االئتمانية عدا البطاقات التي تبدا بـ  )410724,498881,441194و بطاقات
الخص ل اليورا والمدةوعة الةيمة مةدما التي تص در من مص رةنا يمتنو التم وا االمن و الم ريع مع توةير ماية اتبر و امان ات ر عن
طريق رقل م را ص الت الم تخدال مرة وا دة  ONE TIME PASSWORD )OTPيةول بنو مص ر بسرم الي اليو عبر رم الة
نص ية قص يرة الي كاتيو الم موم المرتبط بالبطاقة عند ا راء مةاملة ش راء من مواقع االنترنت المؤمنة بش تم تامم 3D SECURE
يث يتل طلب الـ  OTPتشرط الزامي إلتمال تلو المةاملة
 ير ي التستد من اش تراتو ةي خدمة الرم ائم النص ية الةص يرة وتم يم رقل كاتيو الم موم لدا البنو الم تةبام تلمة المرور الخاص ةبخدمة التود االمن للتموا عبر االنترنت
لالمتيمار ير ي االتصام بـ 19888

األسئلة الشائعة للخدمة
ما هو التسوق االلكتروني االمن؟
التموا االلتتروني االمن كو عبارة عن نظال ماية وتامين مةدل للةميم عند امتخدال بطاقتي ةي الشراء من المواقع االلتترونية المؤمنة
بشتم تامم  3D SECUREDيتيت لو إتمال الةملية بامتخدال رقل مرا صالت المتخدال مرة وا دة ةةط  )OTPمرمم لي ةي رمالة
نصية على رقل الهاتف الم موم المرتبط بالبطاقة
ما المقصود بكلمة المرور لمرة واحدة ()ONE TIME PASSWORD-OTP؟
تلمة المرور لمرة وا دة  ONE TIME PASSWORD )OTPكو رمز صالت المتخدال مرة وا دة يةول بنو مصر بسرمالي اليو
عبر رمالة نصية قصيرة الي كاتيو الم موم عند طلب ا راء مةاملة شراء من خالم مواقع االنترنت المؤمنة بشتم تامم 3D
 SECUREيث يطلب منو تشرط الزامي إلتمال تلو المةاملة وذلو المتخدامها ةي مةاملة وا دة ةةط وال يمتن امتخدامها ألت ر من
مرة على ان يتل تتوين تلمة مرور ديدة لتم مةاملة تتل عبر االنترنت
لماذا تم تطبيق خدمة كلمة المرور ( )OTP؟
تةد تلمة المرور  )OTPا راء أمنى يمن و المزيد من األمان على مةامالتو عبر االنترنت يث يةول بنو مصر بسرمام تلمة المرور
 )OTPالي رقل كاتيو الم موم المتخدامها ةي تم عملية شراء من خالم المواقع المطبةة للخدمة
ما هي مدة صالحية كلمة المرور ()OTP؟
تمتمر صال ية تلمة المرور  )OTPلمدة دقيةتين منذ ارمالها ل تنتهي صال يتها بةد ذلو ةي ام انتهاء صال ية تلمة المرور )OTP
يتل الغاء المةاملة
هل يمكن إعادة ارساااااال كلمة المرور ( )OTPالمرسااااالة فعليا مرة اخري قبل انتلاق الوقت المحدد لفترة الدخول (دقيقتين) عند حدوث
خلل ادي الي عدم استقبال الرسالة االولي من قبل العميل؟
يمتن إعادة ارمام تلمة المرور  )OTPمرة اخرا قبم انتهاء الوقت الم دد مرة وا دة ةةط من خالم الضغط على إعادة ارمام

ماذا يحدث في حال ادخال كلمة المرور ( )OTPخطا أكثر من مرة؟
ال د األقصى للم اوالت الخاطئة إلدخام تلمة المرور  )OTPكي  3م اوالت بةد ذلو يتل إيةاف الخدمة على البطاقة وإلعادة تيةيلها
يتو ب االتصام بمرتز اتصام بنو مصر 19888
ماذا على ان افعل في حالة تغيير رقم المحمول الخاص بي المسجل لدي البنك؟
التو ي الي ةرعتل إلبالغ برقل الهاتف ال ديد الخاص بتل وذلو تي تصلو الرمالة النصية الموضت بها تلمة المرور  )OTPتى تتمتن
من إتمال مةامالتو عبر االنترنت بن اح

للمزيد من المةلومات اتصم بمرتز اتصام بنو مصر 19888
*تطبق الشروط واال تال

