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“Edupay” إرشادات لحاملي بطاقة الطالب

إذا اكنت بطاقة الطالب ”Edupay“ غير نشطة، يرجى عدم استخدامها . 1
حتى يتــم تفعيلها من قبل البنــك. نأمل التواصل مــع مركز االتصال 

920025995 في حال وجود اي استفسارات.

ليتســنى لنا خدمتك بشــلك أفضل، يرجى إعالمنا بــأي تغيير في رقم . 2
الهاتف الخاص بك.

في حال وجود مطالبات ذات صلة بمعامالت تتعلق بخدمة مدى ”نقاط . 3
البيع أو السحب من جهاز الصرف اآللي“ بإماكنكم إشعار البنك السعودي 
لالستثمار في غضون 180 يومًا من تاريخ المعاملة، ولن يتم النظر في 

أية مطالبات ُتقدم بعد مرور 180 يوم. 

عند مالحظــة وجود معامالت لم تتم من قبلك شــخصيًا، يرجى منكم . 4
االتصال فورًا بمركز االتصــال بالبنك على الرقم 920025995 من داخل 

المملكة العربية السعودية. 

تأكد من حفظ البطاقة في ماكن آمن لتجنب فقدانها أو اســتخدامها . 5
من قبل االشخاص غير المخولين. 

ننصح بعدم اختيار رقم سري سهل أو استخدام البيانات الشخصية ”على . 6
ســبيل المثال، تاريخ الميالد إلى آخره“ كرقم سري ألن هذه المعلومات 
يمكن معرفتها بسهولة. كما ننصحكم بتغيير الرقم السري بشلك دوري 

أو عند الشك بأن رقمكم السري قد تم كشفه من قبل طرف ثالث. 

إن حد الســحب اليومي من أجهزة الصرف اآللي بموجب هذه البطاقة . 7
يصل إلى 5000 ريـال سعودي، وعمليات الشراء عبر نقاط البيع تصل إلى 

20,000 ريـال سعودي يوميًا. 

يمكن اســتخدام بطاقة الطالب ”Edupay“ في اجهزة نقاط البيع بلك . 8
امآن.

اســتخدم اجهزة الصراف اآللي للبنك السعودي لالستثمار لتغيير الرقم . 9
السري للبطاقة و لعمليات السحب النقدي بلك راحة.

يرجى المحافظه على البطاقة والشريحة من االضرار والتلف.. 10

إن الســحب النقدي واالستفســار عن الرصيد من اجهزة الصراف اآللي . 11
الخاصة بالبنك الســعودي لالستثمار مجانا، أما الســحب من الصرافات 
األخرى فيســتلزم رسوم بمبلغ 2 ريال تفرض عند السحب للمرة الخامسه 
من تلك األجهزة شــهريا أما االستعالم عن الرصيد من الصرافات األخرى 
فســتلزم رسوم بمبلغ 80 هلله تفرض عند االستعالم الخامس من تلك 

األجهزة شهريا.


