
What is Garmin Pay?
Garmin Pay is a fast, secure contactless payment solution, you can 
use to pay directly with your Garmin smartwatch .Simply walk around 
light and tap with your virtual ABK card.

Which smartwatches support Garmin pay?
Any Garmin NFC enabled smartwatch. 

How can I install Garmin Pay on my device?
1. Click on Garmin connect icon to install it from IOS or Android to 
download Garmin connect application.
2. Sign in with your Garmin account on Garmin Pay application, or 
Register if you haven’t’ already!
3. Use your phone passcode or create a 4-digit PIN to keep the wallet 
on your watch secure.
4. Select “Garmin Devices “section.
5. Choose your compatible watch and register to Garmin connect 
App.

How does Garmin Pay work?
You simply need to activate the service by signing into your Garmin 
account, and create a PIN for future authorizations. 

How can I add my card into Garmin Pay on my smartwatch?
1. Select “get started” or “Create Your Wallet”
2. Select your card type.
3. Enter your card details.
4. Read and accept the terms and conditions.
5. Enter the Authentication Code (OTP) sent by SMS to your registered 
mobile number with ABK. The (OTP) validity is for1 hour. 
6. Your card has been successfully added.

Now you can start using Garmin Pay!

How long will it take for my card to activate after registering it to 
Garmin Pay?
Once you successfully add your ABK card, you can immediately use 
Garmin Pay.

How can I use my card on Garmin Pay?
1. Ensure you installed Garmin Pay application.
2. Ensure your card is added on Garmin Pay.
3. Press and hold the action button on your Garmin smartwatch up 
to the right.
4. Tap the Wallet icon and enter your 4-digit PIN.
5. Select the card you want to use.
6. Hold your wrist near the contactless terminal. A green tick will 
appear when the transaction is successful.
***ABK NFC terms and conditions apply. 

Use Garmin Pay service anywhere you see the contactless (NFC) 
symbol.

What are the types of Cards I can register on Garmin Pay?
You can register all types of Visa/MasterCard cards (Credit, prepaid, 
and Debit) issued by AL Ahli Bank of Kuwait. 

How many cards can I add into Garmin Pay wallet?
You can add up to 10 payment cards into Garmin Pay wallet.

دليل استخدام الدفع عن طريق تطبيق  
”GARMIN PAY“

GARMIN PAY GUIDELINE 
ما هو تطبيق Garmin Pay؟

يعد تطبيق Garmin Pay حاًل �سريًعا واآمًنا للدفع بدون تالم�س ، ميكنك ا�ستخدامه 
للدفع مبا�سرًة با�ستخدام �ساعة Garmin الذكية اخلا�سة بك.

هل  تطبيق “ Garmin Pay”  متاح على جميع �ساعات Garmin؟

املدى  القريب  التوا�سل  تقنية  على  حتتوي  التي   Garmin �ساعات  على  متاح  التطبيق 
NFC فقط.

كيف يتم حتميل تطبيق Garmin Pay؟

Android لتحميل  اأو   IOS Garmin connect لتثبيته من  1. ا�سغط على اأيقونة 
.Garmin connect  تطبيق

 Garmin اخلا�س بك يف تطبيق Garmin 2. قم بت�سّجيل الدخول با�ستخدام ح�ساب
Pay، اأو �سّجل اإذا مل تكن قد فعلت ذلك!

اأرقام   4 باإن�ساء رمز مرور واملكون من  اأو قم  ا�ستخدم رمز املرور اخلا�س بهاتفك   .3
.Garmin Devices اأرقام حلماية املحفظة املوجودة على �ساعتك اخرت ق�سم

.Garmin connect 4. اخرت �ساعتك وقم بالت�سجيل يف تطبيق

كيف يعمل تطبيق  Garmin Pay؟

بب�ساطة، قم بتفعيل اخلدمة عن طريق ت�سجيل الدخول اإلى ح�ساب Garmin اخلا�س 
بك ، واإن�ساء رمز مرور للدخول على التطبيق.

كيف ميكنني اإ�سافة بطاقتي امل�سرفية يف تطبيق  Garmin Pay؟

اأ�سف بطاقتك امل�سرفية من خالل اخلطوات التالية:
1. اإخرت »البدء« اأو »اإن�ساء حمفظتك«

2. حدد نوع بطاقتك.
3. اأدخل تفا�سيل بطاقتك.

4. قم باملوافقة على ال�سروط واالحكام بعد االطالع عليها.
من  للتحقق   )OTP( الـ  رمز  على  للح�سول  الن�سية  الر�ساله  خيار  باختيار  قم   .5

بطاقتك.
6. اأدخل رمز ال )OTP( املر�سل عرب ر�سالة ن�سية ق�سرية اإلى رقم هاتفك املحمول 

امل�سجل لدى البنك االأهلي الكويتي. رمز ال)OTP(  �سالح ملدة �ساعة واحدة.
7. مت اإ�سافة بطاقتك بنجاح.

 !Garmin Pay  االآن ميكنك البدء يف ا�ستخدام

كم من الوقت �ساحتاج  لتفعيل بطاقتي على تطبيق Garmin Pay بعد ت�سجيلها ؟

 Garmin Pay مبجرد اإ�سافة بطاقة البنك االأهلي الكويتي بنجاح ، ميكنك ا�ستخدام
على الفور.

كيف ميكنني ا�ستخدام بطاقتي من خالل تطبيق Garmin Pay؟

للدفع بوا�سطة �ساعتك:
.Garmin Pay  1. تاأكد باأنك قمت بتحميل تطبيق

2. تاأكد باأنك قمت با�سافة بطاقتك يف  التطبيق 
3. على اجلانب االأمين ، ا�سغط على زر االإجراء يف �ساعة Garmin الذكية اخلا�سة بك 

4. ا�سغط على اأيقونة )حمفظة( واأدخل رمز املرور واملكون من 4 اأرقام 
5. حدد البطاقة التي تريد ا�ستخدامها.

6. مرر يدك التي حتمل ال�ساعة فوق جهاز نقطة البيع للدفع من خالل تقنية التوا�سل 
NFC. قريب املدى

7.  �ستظهر عالمة خ�سراء عند جناح املعاملة.
.)NFC( تطبق ال�سروط واالأحكام اخلا�سة يف البنك االهلي الكويتي  للـ ***

ما هي اأنواع البطاقات التي ميكنني القيام بت�سجيلها يف تطبيق  Garmin Pay؟

ميكنك ت�سجيل جميع اأنواع بطاقات فيزا/ما�سرتكارد ال�سحب االيل و االئتمان وم�سبقة 
الدفع امل�سدره من البنك االأهلي الكويتي

كم بطاقه ميكنني  ان اأ�سيف يف تطبيق  Garmin Pay؟

ميكنك اإ�سافة 10 بطاقات بحد اق�سى.


