
تفعيل خدمة »يونيون باي« على أجهزة نقاط البيع

التاريخ: 2019/02/27 

عزيزي تاجر نقاط البيع

أبرم البنك األهلي السعودي إتفاقية شراكة إستراتيجية مع “يونين باي” “UnionPay” الدولية من أجل إدخال شبكة بطاقات 

“يونين باي” في سوق المملكة العربية السعودية للمرة األولى.

 لذا ننتهز هذه الفرصة لنقدم لكم خدمة UnionPay “يونيون باي” وأن تكون أحد التجار المميزين لدينا وذلك بقبولكم

 بطاقات “يونيون باي” على أجهزة نقاط البيع المتوفرة لمنشأتكم. حتى اليوم، تم قبول بطاقات UnionPay “يونيون 

باي” لدى أكثر من 26 مليون تاجر و بأكثر من 1.8 مليون مكائن صراف آلي بأكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم. 

تمتلك”يونين باي” “UnionPay” قاعدة لحاملين بطاقاتها تتجاوز تقريبًا 5 مليار بطاقة عالمًيا، مما يجعلها أحد أكبر بوابات أو 

منصات دفع البطاقات في العالم.

يقدم البنك األهلي للتجار حزمة متقدمة على مستوى عالمي لمنتجات الدفع العالمية، ستتيح لك اإلضافة الجديدة الخاصة 

بنا قبول مجموعة أوسع من بطاقات الدفع التي يتم إصدارها عالميًا بموجب ترخيص برنامج بطاقات “UnionPay” مما يوفر 

لك المزيد من خيارات الدفع والراحة لعمالئك الذين يزورون منشأتك.

ستكون رسوم العملية الشرائية لهذا النوع من البطاقات على أجهزة نقاط البيع مطابقة لرسوم عمليات بطاقات االئتمان.

ستظل جميع الشروط واألحكام التي وقع عليها التاجر باإلتفاقية التي أبرمها مع البنك األهلي السعودي بأن منشأتكم 

ملتزمة بتنفيذ و تطبيق جميع بنود اإلتفاقية وإجراءات نقاط البيع بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر من معالجة 

العمليات والتسويات واإلجراءات التشغيلية األخرى تظل كما هي دون تغيير.

لذلك, في حالة عدم تلقينا ردكم خالل الـثالثون )30( يوم عمل من تاريخ هذه الرسالة، سيتم تلقائيًا تفعيل خدمة 

بطاقات “UnionPay” في اجهزة نقاط البيع لديك. 

وفي حالة وجود أي استفسارات، ُيرجى التواصل مع مدير العالقه الخاص بكم أو زيارة أقرب فرع للبنك األهلي السعودي. 

.”UnionPay“ حينها يلزمكم تقديم طلب إلغاء خدمة بطاقات ،”UnionPay“ وفي حال قررتم عدم اإلستمرار بخدمات

شاكرين لكم ثقتكم و إختياركم البنك األهلي السعودي.
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