
 شرح حقایق کلیدی خدمات  

  (AF-PAYاِف پِی کارت )خدمات 

 

 

 

 

 جزئیات
 

 

 
و توسط بانک مرکزی )د افغانستان بانک( حمایه  ایجادافغانستان(  تادیات)سیستم  APSپِی اِس  لی افغانستان است که توسط سیستم ایکارت م AF-PAYاف پی

میتوانید از ماشین های خود پرداز صرافی بانک های محلی با هزینه کمتری و مبلغ باالتر  آسانیپول در جیب خود ندارید، چون به  به میشود. با داشتن کارت اِف پِی نیازی

 درخواست نمائید.  این کارت راگی غضنفر بانک میتوانید خود استفاده کنید. شما از هر نمایند حساب در هر زمان از پول
 

 خصوصیات 
 

 

 
یا هسهولت را م اَف پِی کارت غضنفر بانک شما میتوانید به راحتی از بیالنس موجود در حساب خود در سراسر کشور بهره مند شوید، این کارت همچنین به شما با داشتن

 با هزینه کم را داشته باشید.  (ATM) در هر زمان و نزدیکترین ماشین های خود پرداز محلی با حد تعیین شده مینماید که دسترسی به وجوه خود

 استفاده نمود.  )تمام بانک های محلی( سیستم اِی پِی اِس وصل هستندبا که در ماشین های خود پرداز بانک های داخلی  میتوان از این کارت

 .  ئیداشت نمادوصل هستند بر APSدالر آمریکایی از ماشین های خود پرداز که به  ۲۰۰و یا  ۲۰،۰۰۰ در یک شبانه روز میتوانید مبلغ

 خصوصیات امنیتی و استفاده این خدمات قرار ذیل اند: 

 . قید میگردد ATMننمائید در غیر آن کارت شما در اگر در کوشش اول یا دوم کارت شما کار نکرد، لطفاً دوباره کوشش  -

 کارت بر خالف واحد پولی حساب بانکی خویش انجام میدهید، هزینه تفاوت نرخ ارزها از حساب شما وضع خواهد شد.  AF-PAYهر معامله که شما از طریق  -

 خود را با دیگران شریک نکنید. کارت لطفاً کارت و یا رمز  -

 تغیر دهید.  لطفاً کود و یا رمز کارت خویش را مکرراً -

ضنفر بانک دریافت مینمائید. لهذا لطفاAF-PAYًلی از طریق هنگام معامله پو - شما پیامی از طرف غ صات  ،  شخ صی خود را در م شخ شماره تماس و ایمیل آدرس 

 بانکی خود ثبت کنید. 

 
 

 خدماتبودن واجد شرایط 
 

 

 
سابات بانکی  پس انداز یا صالحیت جداگانه )یگانه( که  جاری  دارای ح شترک  سابات م صورت انفرادی و در ح ساب ب شد میتواند از این خدمات نوعیت عملیات در ح با

 مستفید شوند. 

 درخواست خدمات ماستر دبت کارت و قبول نمودن شرایط و ضوابط خدمات و تائید امضأ فورم -

 موافقت قبلی در پرداخت تمامی هزینه های خدمات  -

 

 خدمات هزینه های
 

 

 هزینه های دیگر  معامالت پولی و غیر پولیهزینه 

 رایگان اخذ کارت برای بار اولهزینه  رایگان غضنفر بانک  ATMدریافت پول از ماشین های خود پرداز

سیستم بانک های که با  ATMدریافت پول از ماشین های خود پرداز 

APS وصل باشد 
 افغانی  ۱۵

 دالر آمریکایی ۰.۲۰

ساالنه، تعویض کارت، اخذ دوباره کارت گم شده،  هزینه

 تمدید کارت، و درخواست کارت به شخص دوم

 افغانی ۲۰۰

 دالر آمریکایی ۳
 غضنفر بانک ATMچک کردن بیالنس در ماشین های خود پرداز 

 لغو )فسخ( کارت رایگان
 افغانی ۲۰۰

 دالر آمریکایی ۳
 افغانی  ۵ بانکهای دیگر ATMچک کردن بیالنس در ماشین های خود پرداز 

 دالر آمریکایی ۰.۰۶
 اخذ دوباره رمز 

 افغانی ۱۵۰

 دالر آمریکایی ۲

 

 خدمات خطرات کلیدی

 

 

 



 

شکوکاگر معامله  - سدود کردن کارت با بخش  م صت جهت م شد. لطفاً برای جلوگیری از معامله بعدی، در اولین فر شما انجام  سط کارت  شتریان بانک تو خدمات م

 تماس بگیرید و یا در عقب کارت شماره ارتباطی ذکر گردیده به تماس شوید. 

 در صورت گم شدن کارت در سریعترین زمان به شماره که در عقب کارت شما است به تماس شوید.  -

 .رمز خود را عوض کند اگر مشتری فکر میکند که رمز آنها شریک شده است. باید فوراً -

 شما با شخص دیگر شریک شود آن شخص میتواند از کارت شما پول دریافت کند یا آنالین استفاده نماید. رمزاشد اگر کارت یا اگاه ب -
 

 معلومات اضافی

 

 

 

 به شماره های ذیل به تماس شوید:  برای معلومات بیشتر لطفاً

- ۰۷۹۲۲۱۴۲۱۴ 

- ۰۷۹۷۸۶۰۰۴۳ 

 :نمائیدارتباط برقرار و یا به ایمیل آدرس های ذیل 

;info@ghazanfarbank.com  و db@ghazanfarbank.com 
 

 نوت: برای انجام خدمات یکسان به مشتریان از دریافت تحفه معذرت میخواهیم.

 

ی تصدیق/ قبول استفاده محصول/خدمات از طرف  برای استفاده بانک مشتر
ح حقایق کلیدی در مورد محصول را مطالعه نموده و آنرا  من/ ما تمایم شر

ایط و ضوابط محصول را قبول داریم.   فهمیده در روشنی آن تمایم شر

 

ی: .......................................................................   اسم مشتر

 

 

ی:  ............................................................                                امضأ/شصت مشتر

ی به را  KFS از  کاپ    یک(                         ) من  . ام تسلیم نموده مشتر

 

 

 ......................................................................... اسم صادر کننده: 

 

 

 امضأ کارمند:           ....................................................................... 
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