Notice No.
Date
Class.
To

Subject

:
:
:
:

CBUAE/BSD/N/2020/2015
22 April 2020
Classified
All payment card acquirers
and issuers operating in the
UAE
: Increase of the Cap for
Contactless Card Transactions

:
:
:
:

إشعار رقم
التاريخ
التصنيف
إلى

 رفع سقف عمليات الدفع بالبطاقات غير:
التالمسية

الموضوع

CBUAE/BSD/N/2020/2015
2020  أبريل22
محظور
كافة مصدري ومؤسسات تحصيل عمليات
الدفع بالبطاقات العاملة في الدولة

،بعد التحية

After greetings,

In line with the CBUAE’s efforts to prevent the
في إ طار جهود مصررررررار ت مارتب ت اام تح ت
spread of COVID-19, and reference to our
 وما شرررررار إ،19- ت اكزي ل من تفشررررري كوفت
Notice No. 2094/2019 issued on 21st May 2019 2019  مايو21  ت ؤرخ2094/2019 إشرررررراار ا رقم
regarding the Implementation of the UAE Card مخصرررون تذفتا طارطح ت قايم من ت ققاقاب م و ح
Security Roadmap.

.ت مارتب

Please be advised that the cap for which a
Contactless transaction does not require the
cardholder authentication (PIN, Biometrics, or
others), has been increased from the current
threshold of AED 300 to AED 500, with
immediate effect till further notice.

ياج ت الم مأ ه تم رفع سقف ع لتاب ت فع ما ققاقاب
غتا ت المستح ت ي ال ت قلب ت قم من حامل ت ققاقح
 من ت ت ا ي،)(ت اقم ت ساي أو ت قص ح أو غتاه
 وذ ك مأثا فوري، درهم500  درهم إ300 ت ق ر مـ
.ح إشاار آطا

Payment card acquirers and issuers are requested ك ا يُقلب من مص ر ري ومؤسررسرراب ت صررتل ع لتاب
to continue strengthening their monitoring
ت فع ما ققاقاب تالس اتر في تازيز ت اتققح ا لتاب
process of contactless transactions to ensure a
high level of efficiency and security of card ت فع ما ققاقاب غتا ت المسررتح ض ر ام مس ر ول أعل
usage in the UAE.
.من ت كفاء وت مام في تس خ تم مقاقاب ت فع ما و ح

،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

Yours faithfully,

 نائب المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك/عن
For/ Deputy Governor for Banking Supervision
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