ماهي محفظتي؟

خدم ــة نق ــود إلكتروني ــة لتس ــهيل عملي ــات الش ــراء والدف ــع ،م ــن
خ ــال الهات ــف المحم ــول ،به ــدف التخل ــص م ــن مخاط ــر حم ــل
النق ــود.

وتق ــدم للمش ــترك إمكاني ــة إج ــراء الح ــواالت المالي ــة ،وس ــداد
الفواتي ــر والمش ــتريات وغيره ــا م ــن أش ــكال الدف ــع المال ــي.

خدمات محفظتي..

•التحوي ــل م ــن حس ــابك البنك ــي عب ــر التطبي ــق ،لتغذي ــة
حس ــاب محفظت ــي ،واالس ــتفادة م ــن الخدم ــات (عب ــر
اإلنترن ــت ،أو ب ــدون إنترن ــت).

•إرس ــال واس ــتقبال الح ــواالت لأله ــل واألصدق ــاء
المش ــتركين وغي ــر المش ــتركين ف ــي الم ــدن والق ــرى،

بواس ــطة الج ــوال( ،عب ــر اإلنترن ــت ،أو ب ــدون إنترن ــت).

•دف ــع قيم ــة المش ــتريات ف ــي نق ــاط البي ــع المعتم ــدة

لخدم ــة محفظت ــي( ،عب ــر اإلنترن ــت ،أو ب ــدون إنترن ــت).

اوعبر رقم نقطة البيع او عبر الباركود(.)QR

•استالم الراتب الشهري للشركات.

•س ــداد الفواتي ــر ،وش ــحن الرصي ــد (عب ــر اإلنترن ــت ،أو ب ــدون
إنترن ــت).

•إمكانيــة معرفــة عناويــن نقــاط البيــع والــوكالء ،عبــر قنــوات
التواصــل االجتماعي.

•إمكانيــة ســداد( :اإلنترنــت  -الهاتــف الثابــت) (عبــر اإلنترنــت
أو بــدون إنترنــت).

•تغذية المحفظة عبر الحوالة الواردة من تضامن باي.
•ارسال طلب سداد مستحقات.

•استقبال طلبات سداد المستحقات الواردة.
•استعراض رمز ال QRالخاص بالمحفظة.

مميزات محفظتي..

•رقم جوالك ،هو رقم حسابك في خدمة محفظتي.
•سهولة االشتراك في الخدمة.

•سرعة إرسال واستقبال األموال.
•الثقة واألمان.

•االنتشار الواسع لنقاط تقديم الخدمة.

•إمكانية استخدام التطبيق في حال عدم االتصال.

باإلنترنت ،وذلك بواسطة الرسائل النصية (.)SMS

•تجن ــب مخاط ــر حم ــل األم ــوال وحمايته ــا م ــن التع ــرض
للس ــرقة أو الضي ــاع.

•إمكانية استالم الحواالت المالية من فروع البنك ،أوالوكالء.

آلية االشتراك في محفظتي..

العميل :

يتم تعبئة نموذج الطلب في أحد فروع البنك
أو الوكالء .

نقطة البيع :زيارة أقرب فرع أو وكيل والتوقيع على العقد.

الوكيل:

زيارة أقرب فرع للبنك أو وحده محفظتي

والتوقيع على العقد.

متطلبات الحصول على الخدمة..

•اإلش ــتراك ف ــي الخدم ــة وفت ــح حس ــاب محفظت ــي  :وثيق ــة
إثب ـ ــات الهوي ـ ــة (بطاق ـ ــة ش ـ ــخصية  -عائلي ـ ــة  -ج ـ ــواز س ـ ــفر)

س ـ ــارية المفع ــول.

•هاتف ذكي.

استالم حوالة (من حساب محفظتي إلى غير مشترك):

•اذا كان مبل ــغ الحوال ــة أصغ ــر م ــن  50,000تص ــرف بالبطاق ــة

ش ــخصية -عائلي ــة -ج ــواز س ــفر-عسكرية – ضمان اجتماعي-
انتخابية

•إذا كان مبل ــغ الحوال ــة أكب ــر م ــن  50,000تص ــرف بالبطاق ــة
الش ــخصية أو ج ــواز الس ــفر.

الحماية واألمان..

•الدخــول للحســاب يتطلــب (اســم المســتخدم وكلمــة
ســر).

•فــي حالــة تكــرار محاولــة الدخــول علــى التطبيــق يقــوم
النظ ــام ألي ــاً بتعلي ــق المحفظ ــة ويس ــتدعي التفعي ــل

التواص ــل م ــع الك ــول س ــنتر او الحض ــور لف ــروع البن ــك

استعادة كلمة السر..

•اضغط على (نسيت كلمة السر).

•أدخل :اسم المستخدم ،ورقم الهوية الوطنية.
•ستصلك رسالة نصية على جوالك تتضمن
اسم المستخدم ،وكلمة السر.

فقدان الموبايل..

ف ــي حال ــة تع ــرض الهات ــف للس ــرقة أو الفق ــدان ،يمكنك ــم

إيق ــاف الحس ــاب باالتص ــال عل ــى الرق ــم المجان ــي 8001010
(ك ــول س ــنتر) .

محفظتي في أكثر من موبايل..

بمج ــرد اس ــتخدامك للخدم ــة م ــن أي ج ــوال آخ ــر س ــيتوجب
علي ــك إدخ ــال رم ــز التأك ــد واألم ــان عب ــر اإلنترن ــت فق ــط،

وس ــيقوم النظ ــام آلي ــاً بإرس ــال ه ــذا الرم ــز إل ــى الهات ــف
األساس ــي ال ــذي ت ــم تفعي ــل الخدم ــة في ــه ،وال يمك ــن
الدخ ــول ب ــدون إنترن ــت إال عب ــر الجه ــاز ال ــذي أدخل ــت في ــه
النظ ــام أول م ــرة.

يق ــدم التطبي ــق المزي ــد م ــن المعلوم ــات واإلرش ــادات
لالس ــتفادة م ــن الخدم ــة بش ــكل أمث ــل ،يمكنك ــم االط ــاع

عليه ــا ف ــي الموق ــع ،أو صفح ــات محفظت ــي عل ــى مواق ــع

التواص ــل االجتماع ــي.

خدمة سداد

فواتير شركات االتصاالت
وخدمات الهاتف الثابت واإلنترنت
وتجديد الباقات

خدمات التحويل والشراء
من نقاط البيع

 -1التحويل من محفظة الى محفظة ( يمكنك تحويل األموال مجانا من
محفظة الى محفظة مشترك أخر .
 -2التحويل من محفظة إلى غير مشترك ( يمكنك تحويل األموال إلى أي
شخص غير مشترك بالخدمة – وإستالم الحوالة من فروع بنك التضامن
أو وكالئه الصرافيين ).
 -3امكانية التحويل لنقاط البيع عبر دفع المشتريات ،بقراء  QRاو عبر
التحويل لرقم نقطة بيع -بحسب رقم النقطة الموجود لدى نقطة البيع.
 -4باالمكان ارسال المطالبات لعمالء محفظتي لتسهيل عملية دفع
المستحقات بسالسة ويسر.

مالحظة

* خدمة محفظتي تسمح بإمكانية اإلستفادة من خدمات
محفظتي في حال عدم توفير اإلنترنت في جوالك .
* رقم الحوالة الموجودة في الصفحة الرئيسية.

خــدم ـ ـ ــة البح ــث
عن مواقع نقاط
البي ــع والوكـ ـ ــالء
عب ـ ـ ـ ــر التطبي ـ ـ ــق

* الدخــــول إلى اإلعدادات في
تطبيق محفظتـــــي والضغط
على مربع البحــــــث (نتواجــــد
هنا).
يمكـــــن للمشتركين البحـــث عـــــن
عنــــــاوين نقـــــاط البيــع ووكـــــــالء
محفظــــــتي ،أو وكالء التضامـــن
بـــاي لغـــرض اســـتالم الحوالـــة
فقـــط .

شاشة المطالبات
الصادرة والواردة

اســـتعراض طلبـــــــات تســـديد
المستحقــــــــــات الـــواردة مـــن
الجهـــــــــات األخـــــــرى وتمريـــر
ـواء بالتحقي ــق أو
العملي ــة ســ ـ ً
الرفـــض

عند ارسال
الطلب

امكاني ــة ارس ــال طل ــب لس ــداد
المســـتحقات المطلوبـــة

حركة دفع
المشتريات
لنقاط البيع

جديدنا

ف ــي جمي ــع نق ــاط البي ــع يت ــم
ســداد المشــتريات عــن طريــق

هـــذه الشاشـــة عبـــر رقـــم
نقطةالبيعأو عبـــــــــــرمســــــح

الباركـــود ( )QRالخــــــــــاص
بالنقط ــة

به ــذه الشاش ــة يمك ــن للعمي ــل
تعديـــل كلمـــة المـــرور وتفعيـــل
بصمـــة اليـــد او الوجـــة  ،و ايضـــا
االط ــاع عل ــى حس ــابة البنك ــي.

800 1010

حمفظتي

ُتغنيك عن الكا�ش

Tadhamonbank

800 10 10

:كــول سنتـــــر

www.mahfathati.com

Lamasat

