
Online Prepaid pays off.
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Date: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654 

Time:      09:03:04
Trace no.: 123456

TXN: 000000000123456789
Invoice no.:  

Amount:   50.00 SAR

Serial number: 0000000123456789

PIN:
----------------------
0000 0000 0000 0000

PIN = CASH AND SHOULD NEVER 
BE SHARED OVER THE PHONE.

Pay online
------------------------------------
- Select paysafecard when paying in a webshop.
- Simply enter the 16-digit PIN - ready!

Warning: Never pay with paysafecard to unlock 
your computer or to claim an alleged competition prize. 
Find out more: www.paysafecard.com/security

Help
------------------------------------
www.paysafecard.com/help

paysafecard is a payment method issued 
and managed by Prepaid Services Company Ltd.

See www.paysafecard.com for the applicable general 
terms and conditions.

Enjoy your online entertainment!

----------------------

Download the paysafecard App and scan this QR Code 
to check your balance or to upload the PIN in your 
“my paysafecard” account.

----------------------

اية غ ل ل ل ه ع paysafecard س ي ب

ز،  عزي ر ال اج ت ال
بيع بطاقات paysafecard سهل إىل درجة ال تصدق! paysafecard عبارة عن طريقة 

ي 
و�ن لك�ت ي السوق العالمي، وتتيح للعمالء الدفع االإ

ونية ورائدة �ن دفع مسبق إلك�ت
بطريقة آمنة وسهلة – كما لو كانوا يدفعون نقًدا. 

ي 
بإمكانكم إنشاء إيصاالت paysafecard بكل راحة وسهولة عىل صندوق الدفع �ن
نفس المجال كسائر وسائل الدفع المسبق االأخرى، وبطاقات الهواتف النقالة 

ومنتجات الدفع المسبق.

.Barcode ح س ة Barcode وم ل س ل ن س ار paysafecard م ي ت وى اخ م س ك ي ل س ع ي ل

إيصال paysafecard يوفر نفس القدر من االأمان والعملية كالدفع نقدا – فضال عن 
ن أبدا إرسال رقم PIN المكون من  تمتعه بنفس القيمة! ولهذا السبب فإنه ال يتع�ي

16 رمزا ع�ب الهاتف.

اء بطاقة  أحد الزبائن يريد �ش
. ن paysafecard بمبلغ مع�ي

)50، 100، 200 أو 400 ر.س(

paysafecard اخ�ت
من سلسلة الباركود

وامسح الباركود الخاص 
بالقيمة االسمية المفضلة.

يصال المطبوع للزبون  سلم االإ
. ي

بعد قيامه بدفع المبلغ المع�ن
انتهى!



Online Prepaid pays off.

بيع بطاقات paysafecard سهل إىل درجة ال تصدق! 

ل )50 أم 100 أم 200  ي عم ال اص ب خ دد ال ح م غ ال ل ب م �ت ال اخ
وز  ن رم ود أو م ارك ب ة ال ل س ل ن س عودي( م ال س أم 400 ري

الئم. م ود ال ارك ب ل ي ل
و�ئ ض ح ال س م ال م ب اه، ثم ق ود أدن ارك ب ال


