3D Secure for AUB’s MasterCard Credit Cards
1- What is 3D Secure?
3D Secure is a security feature for authenticating online
transactions performed when using AUB Credit Cards at 3D
Secure enabled merchant websites. It provides an additional
layer of security and protects cardholders and merchants
from unauthorized online transactions.
“Mastercard Identity Check (MSecure)” and “Verified by Visa
(VBV)” are 3D secure authentications powered by Mastercard
and Visa respectively.
2- How Do I Register for 3D Secure?
There is no need to register for 3D Secure service. All you
need to do is ensure that your up-to-date mobile number is
registered with the Bank.
In the 3D Secure merchant's website, after you have reached
the check-out page and entered your Credit Card details and
clicked on Submit button, you will receive the OTP on your
registered mobile. Just enter the OTP correctly in the space
provided and you are done!
If your online shopping transaction is approved, in most
websites, you will be directed back to the merchant’s Order
Confirmation page.
3-

 لبطاقات ماستركارد االئتمانية3D Secure خدمة
) للدفع اآلمن؟3D Secure(  ماهي خدمة-1
) ميزة للتحقق من أمان المعامالت المصرفية عند استخدام3D Secure( تمثل
 توفر.)3D Secure( البطاقات االئتمانية في المواقع اإللكترونية التي تدعم خدمة
هذه الخدمة خطوة أمنية إضافية لحماية مستخدمي بطاقات األهلي المتحد االئتمانية
.والجهات التجارية من أي معاملة بنكية عبر خدمة األونالين
) يتمVBV( ) وخدمة فيزا للتحققMSecure( خدمة ماستركارد للتحقق من الهوية
.) بالتعاون مع ماستركارد وفيزا3D Secure( توفيرهما من خالل خدمة

) للدفع اآلمن؟3D Secure(  كيف أسجل في خدمة-2
 فكل ما عليك القيام به هو التأكد،)3D Secure ال يوجد تسجيل مسبق في خدمة
.من صحة رقم الموبايل المسجل لدى البنك
 كل ما،) للدفع اآلمن3D Secure( في المواقع اإللكترونية التي يتوفر فيها خدمة
عليك هو إدخال معلومات بطاقتك االئتمانية في الصفحة المخصصة للدفع واضغط
 وثم سيتم إرسال الرقم السري الصالح لالستخدام لمرة واحدة،)Submit( على زر
 أدخل الرقم السري المرسل إليك.) على رقم الموبايل الذي تم تسجيلهOTP(
بطريقة صحيحة وبذلك تتم عملية الدفع
 يرجى مالحظة أنه في أغلب المواقع.إذا تمت الموافقة على عملية الشراء بنجاح
.يتم إرسالك إلى صفحة أخرى لتأكيد عملية الشراء والدفع

If I issued a new card is there a need for 3D Secure
registration?
No. You only have to ensure that your correct mobile
number/Email is registered with the Bank.

) للدفع اآلمن إذا3D Secure(  هل يجب أن أعيد التسجيل في خدمة-3
حصلت على بطاقة جديدة؟
 االيميل الصحيح الخاص بك مسجل/ كل ما عليك فعله هو التأكد أن رقم الموبايل،ال
.لدى البنك

If I receive a One-Time-Password (OTP), can I use it
for all my online shopping?
No, Each transaction will have a separate OTP and the same
OTP cannot be used for more than one transaction.

 إلتمام أكثر من معاملة؟OTP  هل يمكنني استخدام نفس-4
. فال يمكن استخدامها ألكثر من عملية،  تعني كلمة التأكيد لمرة واحدةOTP
. ال يمكن استخدامها ألي معاملة أخرى، إلتمام المعاملةOTP وبمجرد استخدام

5- What happens if I enter the OTP incorrectly?
You will be asked to re-enter OTP again, and if you enter the
OTP incorrectly 3 times in a row, then the particular
transaction will get blocked and you can start again with a
new transaction with the same merchant.
For any additional enquiry or assistance please contact
Hayakom 1812000.

 بشكل خاطئ؟OTP  ماذا يحصل في حال أدخلت رمز-5
. محاوالت إلعادة ادخال الرمز الصحيح3 تتيح لك الصفحة
إذا تم إدخال الرمز الخاطئ بالمحاولة الثالثة سيتم حظر المعاملة ةمن ثم يمكنك
.البدء بالمعاملة االلكترونية من جديد مع نفس التاجر
.1812000 ألي استفسارات إضافية عليكم باالتصال بخدمة حياكم الهاتفية

6- What Happens if I do not receive an OTP message
Click on the “Resend” button on the screen to receive a new
OTP. If you still do not receive any OTP messages please call
Hayakom 1812000.

؟OTP  ماذا لو لم يصلني رمز-6
 يمكنك الضغط على "إعادة إرسال" لكي تستلم،OTP في حال عدم استقبالك لرمز
.1812000  او االتصال بخدمة حياكم الهاتفية. جديدOTP رمز
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7- How long does an OTP last, is there a validity
period?
OTP lasts for approximately 10 minutes from the time it is
sent. If you do not use it by then, it will become invalid and
expires; you will have to request a new OTP by clicking on the
“Resend” button on the screen to receive a new OTP.

 ؟OTP  ما هي مدة صالحية رمز-7
 إذا أدخلت كلمة تأكيد منتهية. دقائق10 كلمة التأكيد لمرة واحدة صالحة لمدة
 عليك الضغط على. فلن يتم المصادقة على المعاملة،الصالحية إلتمام العملية
."إعادة إرسال" لكي تستلم كلمة تأكيد جديدة

8- How can I update my registered mobile
number/Email with AUB?
You can update your mobile number/Email by visiting the
nearest AUB Branch.

 البريد االلكتروني/تسجيل رقم هاتفي النقال/ كيف يمكنني تحديث-8
الشخصي؟
.من خالل زيارة أقرب فرع للبنك

9- What happens if I am travelling or do not have
access to my Mobile phone to receive OTP?
Your transaction requires OTP to be completed. You must
regain access to your SMS service or access to your registered
email to proceed.

10- What should I do if I received an SMS with an OTP
when I have not shopped online?
Please contact the Bank through Hayakom 1812000 or by
calling the number(s) and report your card immediately.

11- What happens if I do not receive the OTP?
The (OTP) would be instantly sent on your mobile no.
registered with your AUB Credit Card, after you have started
the transaction and entered your card details. If you do not
receive the OTP, please check if your mobile number
registered with AUB is correct or not.
If the registered details are correct, you can request for the
OTP to be re-sent to you by clicking on the link displayed on
the screen- 'Request New One Time Password'.

12- How many times can I request for an OTP to be resent to me?
You can request for an OTP to be re-sent to you up to
maximum of 3 times. If you have exhausted the number of
attempts and have still not received the OTP, please re-start
the transaction.

 ماذا يحدث إذا كنت مسافرا ً أو ال أستطيع تلقى رسائل نصية ؟-9
) إلتمام جميع العمليات لدى المواقع اإللكترونيةOTP( سيتطلب منك إدخال رمز
، لذا عليك تفعيل خدمة الرسائل القصيرة الخاصة بك للمتابعة.المشاركة في الخدمة
.او تسجيل البريد اإللكتروني الصحيح لدى البنك

 وأنا لم أقمOTP  ماذا أفعل في حال وصلتني رسالة نصية تحمل رمز-10
بأي عملية شراء عبر االنترنت؟
. وقم بإيقاف بطاقتك على الفور1812000 الرجاء االتصال بخدمة حياكم الهاتفية

 ماذا أفعل إذا لم استقبل الرسالة النصية التي تحتوي على كلمة السر-11
)؟OTP(
( عندما تسجلOTP) ستصلك كلمة السر الصالحة لالستخدام لمرة واحدة
معلومات هاتفك الشخصي مع معلوماتك البنكية الخاصة بالبطاقة التي يتم
استخدامها وترسل إليك بعد االنتهاء من إكمال إدخال معلومات البطاقة المرتبطة
 إذا لم تصلك الرسالة النصية التي.بعملية الدفع على موقع التسوق اإللكتروني
تحتوي على كلمة السر يرجى التأكد من المعلومات التي تم إدخالها اذا كانت
. صحيحة أم ال
اذا كانت المعلومات التي تم إدخالها صحيحة يمكنك أن تطلب إرسال كلمة السر
) جديدةOTP( ) مرة أخرى عن طريق الضغط على زر طلب كلمة سرOTP(
.)Request New One Time Password(

 كم عدد المرات التي يمكنني فيها أن اطلب إعادة إرسال كلمة سر-12
)؟OTP(
 إذا.) لثالث مرات كحد أقصىOTP( يمكنك أن تطلب إعادة إرسال كلمة السر
قمت بطلب إعادة االرسال لثالث مرات ولم تستقبل أية رسالة فيرجى إعادة
.خطوات عملية الدفع مرة أخرى

