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 کارت  کریدتماستر خدمات 
 

 

 

 

 

 

 جزئیات 
 

 

 
مذکور دارنده آن را قادر به اخذ قرض از بانک یا نهاد مالی صادر میشود، کارت غضنفر کریدت کارت یا کارت اعتباری عبارت از کارت فزیکی پالستیکی میباشد که توسط 

شیا و خدمات صادر کننده میسازد به طور خالصه کریدت کارت یک نوع قرض شخصی از طریق پول پالستیکی میباشد. کریدت کارت یک طریق مناسب پرداخت برای ا

تفید شده و حساب خویش را بعدا پرداخت نماید. غضنفر بانک متعهد به ارایه میباشد، کریدت کارت به دارنده آن قابلیت انعطاف میدهد تا از خریداری اشیا و خدمات مس

 .آغاز نمود 2020بهترین خدمات برای مشریان خویش نظر به تقاضای آنها میباشد بناً غضنفر بانک صدور کریدت کارت را در سال 

 انواع کریدت کارت در غضنفر بانک

 ستندردا ماستر کریدت کارت کالسیک/ •

 کریدت کارت پالتینیمماستر  •

 لمت کریدت کارت:

 دالر 5000دالر حد اکثر  300کریدت کارت کالسیک: حداقل  .1

 دالر 30000دالر حد اکثر  5001کریدت کارت پالتینیم: حد اقل  .2
 

 امکانات
 

 

 
 مزایای ماستر کریدت کارت

 

 سازد. می کارت ترین منا را آن که هستند مختلفی پارامترهای دارای اعتباری های کارت: راحت و امن پرداخت روش •

 .اضطراری مواقع در پرداخت مفید روش •

 .بدهی های کارت با مقایسه در باالتر محدودیت تسهیالت •

 .بود خواهند فعال باشد، داشته شبکه مشکالت یا باشد افتاده کار از ما سیتم اگر حتی اعتباری های کارت: همیشه عملکرد و بودن دسترس در همیشه •

 .نقد پول حمل به نیاز بدون •

 .ها مکان/مقصدها اکثر در ترجیحی پرداخت روش •

 .معامله مجوز پیش تسهیالت •

 .زمان هر در ها تراکنش بر نظارت و ها پرداخت مدیریت برای آسان •

 دیگر های کارت با مقایسه در( وجود صورت در) فوری بازپرداخت های برگشت •

 پیام از طریق رسانی اطالع •

 

 امتیازات ماستر کریدت کارت پالتینیم

 (کانادا و بریتانیا متحده، ایاالت ،عربستان سعودی اروپا، عربی، متحده امارات جمله از کشور 25 از بیش) های میدان های هوایی سالن به دسترسی •

 (٪30 تا) Clear trip تخفیف سفر از طریق کلیر تریپ •

 (رانندگی سه برای تخفیف ٪20 تا رایگان رانندگی اول) Careem کمپنی کریمتخفیف رانندگی )موتر سواری( در  •

 (کانادا و آمریکا متحده ایاالت در ٪12 و آسیا شرق میآنه اروپا، سراسر در تخفیف 15٪) Avis تخفیف در موتر های کرایی آویس •

 (بریتانیا جمله از اروپا سراسر در دهکده هایفروشگاه و هافروشگاه تمام در تخفیف درصد 15 تا) اروپایی خرید هایدهکده پیشنهادات •

 درتخفیف   ٪20 و دالر 20.00 ارزش به رایگان و باز کردن حساب دالر 120.00 ارزش به رایگان عضویت) (:MyUSعضویت در کمپنی حمل دریایی/کشتیرانی ) •

 (نقل و حمل

 (است موجود کشور چندین در پیشکش ۶۰۰ از بیش)  پیشکش های یکی بخر یکی ببر ماسترکارت •

 

 

 



 

 
 

 خدماتبودن واجد شرایط 
 

 

 
 جمله از با پروسیجر داخلی مطابق شده انجام ارزیابی از پس توانند می باال به سال 18/18 سن با( جدید و موجود مشتریان) بانک دالری غضنفر اتحساب دارندگان تمامی

د افغانستان  و بانک غضنفر تضمین الزامات با مطابق ضمانت و ،ها تضمین شده اقدام نمایید کارت کریدت برای  خود، های حساب مقابل در% 120( نقدی تضمین) تضمین

 (.اتاعتبار بخش ارزیابی طبق)تضمین بی  های کارت کریدت برای بانک

 حدود استفاده

 
 :سقف

 .است شده تنظیم روز 15 اعتباری کارت نوع دو هر سقف برای (1

 سقف /روز در معامله تعداد و استفاده محدودیت (2

 

 ماستر کریدت کارت پالتینیم

 :خرید آنالین

 (آمریکا دالر 15000.00)                روز در کل مبلغ                      ( 15)                      روز معامالت در تعداد

 (آمریکا دالر 30,000)                   سقف کل مبلغ                        ( 60)               سقف هر معامالت در تعداد

 (آمریکا دالر 5000.00) معامله یک محدودیت

 نقد پول

 (آمریکا دالر 3000.00)                 روز در کل مبلغ                            (10)                    روز درمعامالت  تعداد

 (آمریکا دالر 10,000)                   سقف کل مبلغ                           ( 30)             سقف هر درمعامالت  تعداد

 (آمریکا دالر 2000.00) معامله یک محدودیت

 

 ماستر کریدت کارت کالسیک/ استندرد

 :خرید آنالین

 (آمریکا دالر 5000.00)                روز در کل مبلغ                      ( 10)                      روز معامالت در تعداد

 (آمریکا دالر 6,000)                سقف   کل  مبلغ                       ( 60)               سقف هر معامالت در تعداد

 (آمریکا دالر 3000.00) معامله یک محدودیت

 نقد پول

 (آمریکا دالر 1000.00)                 روز در کل مبلغ                            (5)                      روز درمعامالت  عداد

 (آمریکا دالر 3,000)                    سقف کل مبلغ                           ( 20)             سقف هر درمعامالت  تعداد

 (آمریکا دالر 2000.00) معامله یک محدودیت

 

 ٪ از تمام لمت3: ایل اضافه از لمتفیس استفاده  -

  (حسابصورتدور تصفیه  2 از بیش) 60 از بیش: متخلف های حساب خودکار کردن مسدود -

 (حسابصورتتصفیه  اولین از پس) 30 از بیش: قبلی متخلف هایحساب در خودکار انجماد لغو -

 

 .شود تمدید باید آن از پس و است سال 5 ماستر کردیت کارت ها دارای اعتبار: توجه

 

 ها هزینه

 

 

 
 سال/رویداد/ معامله هر در هزینه جزییات شماره

 دالر امریکایی 170 (پالتین)  فرعی/  اصلی  ساالنهو  صدور هزینه 1

 دالر امریکایی 30 (استندرد یا کالسیک)  فرعی/  اصلی  ساالنهو  صدور هزینه 2

 دالر امریکایی 15 (پالتینیوم) پین مجدد صدور هزینه 3



 

 دالر امریکایی 10 (استندرد یا کالسیک) رمز مجدد صدور هزینه 4

 دالر امریکایی 50 (پالتینیوم) کارت تعویض هزینه 5

 دالر امریکایی 20 استندرد یا کالسیک() کارت تعویض هزینه 6

 دالر امریکایی 50 (پالتینیوم) کارت مجدد صدور هزینه 7

 دالر امریکایی 20 (استندرد یا کالسیک) کارت مجدد صدور هزینه 8

 دالر امریکایی 1.42 ماهانه حساب کارت )فقط کارت استندرد یا کالسیک( هزینه 9

 دالر امریکایی 20 پرداخت در تاخیر هزینه 10

 دالر امریکایی 20 استفاده اضافه از لمت هزینه 11

روز، ضرب تعداد روزهای بعد از آخرین  360% تقسیم 30مبلغ تادیه نشده ضرب  فیس بهره دریافت پول نقد 12

 پرداخت

روز، ضرب تعداد روزهای بعد از آخرین  360% تقسیم 30مبلغ تادیه نشده ضرب    POS)آنالین و ماشین های (فیس بهره معامالت پرچون 13

 پرداخت

در  CSCهای غضنفر بانک و شبکه  ATMفیس برداشت پول از  14

 کشورداخل

 دالر امریکایی 5فیصد با حد اقل  1.50%

های دیگر در خارج و در داخل غیر شبکه  ATMفیس برداشت پول از  15

CSC %2.50  دالر امریکایی 8فیصد با حد اقل  

 %3.50 فیس تبادله اسعار خارجی 16

 توسط شده توصیه اعتباری کارت دارندگان برای فقط اولویت کارت ضمیمه

 .شود می صادر بانک

 دالر امریکایی 30

 

 

 خدمات خطرات کلیدی

 

 

 

سدود کردن کارت با بخش خ - صت جهت م شد. لطفاً برای جلوگیری از معامله بعدی، در اولین فر شما انجام  سط کارت  شتریان اگر معامله تقلبی )جعلی( تو دمات م

 بانک تماس بگیرید. 

 ساعته مشتریان بانک تماس بگیرید 24بخش خدمات کارت در سریعترین زمان به کردیت در صورت گم شدن  -

 است و شریک شده است.  افتاده خطر به حساس های داده مشتری فکر میکند که رمز و یا سایر ویا -

 
 

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

 

ی  برای استفاده بانک تصدیق/ قبول استفاده محصول/خدمات از طرف 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 تسلیم نموده ام.  KFS( یک کاپی از                         من )  را به مشتر

 

 

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

 

 

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

 


