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Ensuring online shopping is safe 
with ADIB WebSecure

Welcome to a secure online shopping experience. 

ADIB is constantly striving to ensure a safe and secure banking 
experience. Introducing a new security feature - ADIB WebSecure - to 
protect Covered and Debit cards during online transactions. With 
ADIB WebSecure, your card gets added online protection while 
shopping with most of the leading online merchants that incorporate 
Verified by Visa and MasterCard SecureCode.

A simple procedure during your online transaction ensures your 
purchase is authorized by you. 

Step  03
If you do not recieve the code 
within two minutes (or to update 
your phone number), kindly contact 
us on 800 2288.

Step  04
Enter the authentication code 
and set a new password. 

Step  05
Once you have set your new 
password, click on ‘Submit’.

Step  01
In case you forget your password, 
click on the ‘Forgot your password’ 
button on the authentication page.

Step  02
A 6 digit authentication code will be 
sent to you as an SMS on your mobile 
number registered with ADIB. 

Step  03
Done! Your purchase has been made 
successfully and securely. A screen 
confirming your purchase details will 
be displayed.

Keep your card secure online.

First time enrollment for ADIB WebSecure.

The next time you shop online, 
look for the Verified by Visa and 
MasterCard SecureCode logos on 
the website.

Step  01

Step  02
Continue shopping as you 
normally do and proceed to the 
payments page.

Step  06
If you do not receive the code within 
two minutes (or to update your 
phone number), kindly contact us on 
800 2288.

Step  03
Once you reach the payments page, 
choose the payment method 
depending on the card you would 
like to use for the transaction.

Step  04
You will be directed to the ADIB 
WebSecure page where you will 
need to fill in your card details 
including the 3 digit number on the 
reverse of your card and then 
confirm your purchase.

Step  05
You will instantly be prompted to 
enroll for ADIB WebSecure. At the 
same time, you will receive a 6 digit 
authentication code as an SMS on 
your mobile number registered
with ADIB.

Step  01

On the payments page, enter your 
card details, including the 3 digit 
number found on the reverse of your 
card and confirm your purchase.

Step  02
You will be prompted to enter your 
ADIB WebSecure password you had 
set during enrollment.

Step  07
Enter the authentication code and 
click on ‘Continue’ to proceed with 
ADIB WebSecure.

Step  08
You will be prompted to set your 
unique ADIB WebSecure password. 
The password should be 6 to10 
characters and contain alphabets 
and numbers without any spaces or 
special characters. Please ensure you 
keep this password secure for 
subsequent online transactions.

Step  09
Done! Your card will now be secure 
for online transactions and a 
confirmation will be displayed on 
the screen.

Step  10
The transaction will continue to take 
place and a screen confirming that 
your purchase is complete will be 
displayed.

Subsequent usage of ADIB WebSecure.

Forgot your password

Choose ADIB Covered Card and Debit Card to minimize fraud risk 
and help secure online transactions everytime.

For any queries related to WebSecure service offered by ADIB, 
kindly call our 24-hour ADIB Banking service or call 800 2288.
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مرحب	 بك في تجربة التسّوق ا�لكتروني ا�من.

ال يؤول مصرف أبوظبي ا�سالمي أي جهد دؤوب في مساعيه للنهوض بتجربة مصرفية 
 "ADIB رائدة تمتاز با�مان والثقة إلى أبعد حدود. لذا، يأتي إطالق خدمة "حماية ا�نترنت من
المباشر خالل  البطاقات بنوعيها المغطاة والخصم  التجربة وحماية  أركان هذه  لترسيخ 
القـيام بـتعامالت مصرفية عـبر ا�نـتـرنت. وتقّدم هذه الـخدمة حماية إلكتـرونـية إضافية 
نظام  مواقعها  في  تدمج  التي  ا�لكترونية  المتاجر  أشهر  لدى  التسّوق  أثناء  لبطاقتك 

"مضمون مع فيزا" وخدمة "الرمز ا�من من ماستركارد".

عبر  ومشترياتك  تعامالتك  جميع  إدارة  لك  يضمن  بسيط  إجراء  إال  هي  ما  الخدمة  وهذه 
ا�نترنت في ظل بيئة آمنة وسهلة. 

ADIB خدمة حماية ا�نترنت من
بوابتك ا�منة للتسّوق ا�لكتروني

قم بحماية بطاقتك أثناء تعامالتك عبر ا�نترنت.

.ADIB ول مرة في خدمة حماية ا�نترنت من�التسجيل 

في المرة القادمة التي تتسّوق فيها عبر 
ا�نترنت، ابحث في الموقع عن شعاري 

"مضمون مع فيزا" و"الرمز ا�من من 
ماستركارد".

01 الخطوة

أدخل رمز التأكيد واضغط على "متابعة" 
�كمال الخطوات مع خدمة حماية 

.ADIB ا�نترنت من

07 الخطوة

سيطلب منك إنشاء كلمة مرور خاصة بك 
.ADIB لخدمة حماية ا�نترنت من

ويجب أن تتراوح الكلمة من 6 إلى 10 
أحرف وأن تتضمن أحرف	 أبجدية وأرقام	 

بدون وضع فراغات بينها أو استخدام 
أحرف خاصة. يرجى التأكد من االحتفاظ 

بكلمة المرور في مكان آمن من أجل 
استخدامها في تعامالتك المستقبلية.

08 الخطوة

تمت الموافقة! ا�ن، أصبحت بطاقتك 
محمية للقيام بتعامالتك عبر ا�نترنت، 

وسيظهر على الشاشة رسالة تأكيد بذلك.

09 الخطوة

ستتم مواصلة المعاملة وستظهر شاشة 
تؤكد إنجاز عملية الشراء.

10 الخطوة

أدخل في صفحة الدفع بيانات بطاقتك، 
بما فيها العدد المكّون من ثالثة أرقام 

على خلف بطاقتك وقم بتأكيد عمليتك 
الشرائية. 

01 الخطوة

سيطلب منك كتابة كلمة مرورك الخاصة 
 ADIB بصفحة خدمة حماية ا�نترنت من

والتي قمت بإنشائها أثناء التسجيل.

02 الخطوة

واصل عملية التسّوق بصورة طبيعية
حتى االنتقال إلى صفحة الدفع.

02 الخطوة

عندما تظهر صفحة الدفع، اختر طريقة 
الدفع باالعتماد على البطاقة التي تنوي 

استخدامها في عملية الدفع.

03 الخطوة

بعد االختيار، سيتم تحويلك إلى صفحة 
حماية ا�نترنت من ADIB، حيث يتوجب 
عليك إدخال البيانات الخاصة ببطاقتك 
ومن بينها عدد مكّون من ثالثة أرقام 
موجود على ظهر بطاقتك، ومن ثم 

تأكيد عملية الشراء.

04 الخطوة

بعدها، سيطلب منك فورÉ التسجيل في 
صفحة حماية ا�نترنت من ADIB. وفي 

الوقت نفسه، سيتم إرسال رسالة نصية 
SMS إلى هاتفك المتحرك المسّجل لدى 

مصرف أبوظبي ا�سالمي، تتضمن رمز 
التأكيد المكّون من ستة أرقام.

05 الخطوة

في حال لم يتم إرسال الرمز خالل 
دقيقتين (أو لتحديث رقم هاتفك 

المتحرك)، يرجى االتصال بنا على الرقم 
.800 2288

06 الخطوة

.ADIB االستخدام المستقبلي لخدمة حماية ا�نترنت من

نسيان كلمة المرور.

تمت الموافقة! لقد تم إنجاز عملية 
الشراء بنجاح وأمان. وستظهر شاشة 

تؤّكد وتعرض بيانات عملية الشراء 
الخاصة بك.

03 الخطوة

بك،  الخاصة  المرور  كلمة  نسيان  حال  في 
في  المرور"  كلمة  "نسيان  زر  على  اضغط 

صفحة التأكيد.

01 الخطوة

سيتم إرسال رسالة نصية SMS إلى رقم 
هاتفك المتحرك المسّجل لدى مصرف 

أبوظبي ا�سالمي، تتضمن رمز تأكيد 
مكّون	 من ستة أرقام. 

02 الخطوة

في حال لم يتم إرسال الرمز خالل 
دقيقتين (أو لتحديث رقم هاتفك 

المتحرك)، يرجى االتصال بنا على الرقم  
.800 2288

03 الخطوة

أدخل رمز التأكيد وقم بتحديد كلمة 
مرور جديدة.

04 الخطوة

بعد إتمام عملية تحديد كلمة مرور 
جديدة، اضغط على "إرسال".

05 الخطوة

اختر البطاقة المغطاة وبطاقة الخصم المباشر من مصرف أبوظبي ا�سالمي للحد من 
مخاطر االحتيال وإجراء تعامالتك عبر ا�نترنت بمنتهى السهولة وا�مان في كل مرة.

لمزيد من االستفسار حول خدمة حماية ا�نترنت من ADIB، يرجى االتصال على مدار 
الساعة بمركز الخدمة المصرفية لمتعاملي مصرف أبوظبي ا�سالمي أو االتصال على 

الرقم 2288 800.


