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Cu AlphaCard Enter More Visa
îți plătești cumpărăturile dintr-o
singură mișcare!

Suntem preocupați întotdeauna de îmbunătățirea produselor
noastre, de aceea dorim să îți oferim o experiență cât mai
plăcută atunci când utilizezi cardurile Alpha Bank România.
Folosind AlphaCard Enter More Visa poți plăti cumpărăturile
folosind tehnologia contactless. Aceasta permite efectuarea
plăților de mică valoare (mai mici sau egale cu 100 lei), fără
introducerea codului PIN, prin simpla apropiere a cardului
de un terminal prevăzut cu tehnologia contactless.

următor: . Informează comerciantul că dorești să plătești
contactless.

Cu noul tău card AlphaCard Enter More Visa cu tehnologie
contactless încorporată, cumpărăturile vor fi mult mai
rapide!

Pentru plățile în sumă mai mică sau egală cu 100 Lei,
chitanța nu este emisă întotdeauna în mod automat. După
efectuarea plății, poți solicita chitanța, dacă dorești.

Fără a înmâna cardul comerciantului, efectuează plata prin
apropierea cardului, la aproximativ 4 cm, de zona de pe
terminal unde apare simbolul contactless. Terminalul va
indica printr-un mesaj faptul că tranzacția a fost efectuată
cu succes.

Cum realizezi o tranzacţie
contactless:
1

Poți folosi cardul contactless oriunde întâlnești
simbolul de mai sus

2

100

Poți face plăți rapide și securizate

3

Ține cardul deasupra cititorului pentru a plăti
4

Cititorul îți va confirma plata

La emitere, cardul tău contactless este inactiv. Este
necesar să-l activezi utilizând opțiunea „Activare Card”
disponibilă la toate ATM-urile Alpha Bank România.
Cardurile contactless emise de Alpha Bank România își
păstrează funcționalitățile curente, singura schimbare este
adăugarea tehnologiei contactless.

Cum poți plăti
contactless?
Pentru a efectua plăți prin tehnologia contactless, este
necesar ca terminalul POS să afișeze simbolul

Plățile care depășesc valoarea de 100 lei sau efectuate la
un POS fără tehnologie contactless se vor realiza prin
introducerea codului PIN și/sau semnarea chitanței
eliberate de terminalul POS.
Nu uita, cardul tău poate fi folosit în cele peste 500 de
magazine ale comercianților parteneri din România pentru
a beneficia de reduceri de până la 45%.
Consultă lista comercianților parteneri pe pagina noastră:
www.alphabank.ro/reduceri-comercianti
Pentru informații suplimentare, poți contacta departamentul
Customer Support la (+40)21 319 9350 sau la adresa de
e-mail alphacards@alphabank.ro

