شرح حقایق کلیدی خدمات

خدمات ماستر دبت کارت Master Debit Card

نوع کارت را انتخاب کنید :کارت طالئی

کارت سرخ

ر

ر

جزئیات
ماستر دبیت کارت ) (Master Debit cardهمانند دبت کارت های دیگر است .این کارت ها متصل به حساب بانکی شما بوده و شما می توانید به اندازه وجوه موجودی
ح ساب از آن ا ستفاده کنید .یکی از مزیت های این کارت ها این ا ست که خرید های شما محدود می شود و همچنان میتوانید از ما شین های خود پرداز که ما ستر دبت
کارت وصل است در سراسر جهان استفاده نمائید!!

خصوصیات خدمات
ما ستر دبت کارت یکی از دبت کارت های پر ا ستفاده در افغان ستان بوده که به دارندگان کارت اجازه میدهد تا هر زمان در سرا سر جهان به جای پول نقد از آن ا ستفاده
نمایند .از طریق ماستر دبت کارت های غضنفر بانک بانک شما میتوانید پول نقد از ماشین های خود پرداز صرافی دریافت کنید ،از طریق ماشین های  POSو یا آنالین از
سایت های معتبر از بیالنس موجودی حساب خود خریداری نمائید.
این نوع کارت ب صورت فوری و نورمال قابل در سترس ا ست ،در صورت نیاز فوری کارت های که با کد شنا سائی م شخص در عوض ا سم دارنده کارت میبا شد به م شتریان
ارائه میگردد و اگر مشتری محترم خواهان اخذ کارت بصورت نورمال باشد در جریان  ۱۵روز کاری کارت های خویش را که اسم دارنده کارت ذکر شده دریافت مینماید.
غضنفر بانک دارای دو نوع ماستر دبت کارت (کارت سرخ و کارت طالئی) میباشد و فرق در بین هر دو نوع کارت در حدود مبلغ برداشت میباشد.
خصوصیات کارت طالئی و کارت سرخ قرار ذیل اند:

کارت سرخ

کارت طالئی

خصوصیات کارت
مبلغ برداشت (در یک شبانه روز)

 ۲۰۰دالر آمریکایی یا معادل آن به اسعار دیگر

 ۲۰۰دالر آمریکایی یا معادل آن به اسعار دیگر

تعداد معامله (در یک شبانه روز)

 ۲مرتبه

 ۵مرتبه

 ۲۰۰دالر آمریکایی یا معادل آن به اسعار دیگر

 ۲۰۰دالر آمریکایی یا معادل آن به اسعار دیگر

 ۱۰۰۰دالر آمریکایی یا معادل آن به اسعار دیگر

 ۱۰۰۰دالر آمریکایی یا معادل آن به اسعار دیگر

مبلغ برداشت در یک معامله
مبلغ خریداری آنالین (در یک شبانه روز)

خصوصیات امنیتی ماستر دبت کارت ها به قرار ذیل میباشد:
-

اگر در کوشش اول یا دوم کارت شما کار نکرد ،لطفاً دوباره کوشش نکنید زیرا در هر بار کوشش ناموفق هزینه آن از حساب شما وضع میشود.
هر معامله که شما از طریق ماستر کارت بر خالف واحد پولی حساب بانکی خویش انجام میدهید ،هزینه تفاوت نرخ ارزها از حساب شما وضع خواهد شد.
لطفاً کارت و یا رمز خود را با دیگران شریک نکنید.
لطفاً کود و یا رمز کارت خویش را مکرراً تغیر دهید.
هنگام معامله پولی از طریق ماستتتر دبت کارت ،شتتما پیامی از طرف غضتتنفر بانک دریافت مینمائید .لهذا لطفاً شتتماره تماس و ایمیل آدرس شتتخصتتی خود را در
مشخصات بانکی خود ثبت کنید.

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

امضأ فورم درخواست خدمات ماستر دبت کارت و قبول نمودن شرایط و ضوابط خدمات
موافقت قبلی در پرداخت تمامی هزینه های خدمات

هزینه های خدمات
مبالغ هزینه ها به دالر در جدول پائین ذکر گردیده است و در صورت حسابات به اسعار دیگر معادل آن قابل وضع میباشد.

هزینه معامالت پولی و غیر پولی
دریافت پول از ماشین های خود پرداز غضنفر بانک

هزینه های دیگر
رایگان

هزینه ساالنه ماستر دبت کارت

۱۰

دالر آمریکایی

دریافت پول از ماشین های خود پرداز بانک های محلی که با
بانک  CSCوصل باشد

۲

دالر آمریکایی

تمدید کارت بعد از  ۵سال

۱۰

دالر آمریکایی

دریافت پول از ماشین های خود پرداز بانک های محلی که با
بانک  CSCوصل نباشد

۳

دالر آمریکایی

تعویض کارت

۱۰

دالر آمریکایی

برداشت پول از ماشین های خود پرداز خارج از کشور

۱۲

دالر آمریکایی

صدور دوباره کارت

۱۰

دالر آمریکایی

چک کردن بیالنس در ماشین های خود پرداز غضنفر بانک

۰.۱

دالرآمریکایی

صدور دوباره رمز

۵

دالر آمریکایی

چک کردن بیالنس در ماشین های خود پرداز بین المللی

۰.۷۵

فسخ کردن کارت

۱۰

دالر آمریکایی

هزینه برای انجام دادن معامالت آنالین و یا ماشین های پاز

۱

دالر آمریکایی

دالر آمریکایی

خطرات کلیدی خدمات
-

اگر معامله تقلبی (جعلی) تو سط کارت شما انجام شد .لطفاً برای جلوگیری از معامله بعدی ،در اولین فر صت جهت م سدود کردن کارت با بخش خدمات م شتریان
بانک تماس بگیرید.
در صورت گم شدن کارت در سریعترین زمان به شماره که در عقب کارت شما است به تماس شوید.
اگر مشتری فکر میکند که رمز آنها شریک شده است .باید فوراً رمز خود را عوض کند.
اگاه باشد اگر کارت یا پین شما با شخص دیگر شریک شود آن شخص میتواند از کارت شما پول دریافت کند یا آنالین استفاده نماید.

معلومات اضافی
ماستر دبت کارت ها مدت  ۵سال اعتبار دارد و شما میتوانید تاریخ اعتبار آنرا روی کارت های خود مشاهده کنید ،بعد از  ۵سال دوباره کارت شما نیاز به تمدید دارد.
توسط ماستر دبت کارت میتوانید بیالنس موجود در حساب تان را از طریق ماشین های خود پرداز چک نمائید.

نوت :برای انجام خدمات یکسان به مشتریان از دریافت تحفه معذرت میخواهیم.
تصدیق /قبول استفاده محصول/خدمات از طرف ر
مشتی

برای استفاده بانک
) یک کاپ از  KFSرا به ر
مشتی تسلیم نموده ام.

من /ما تمایم رشح حقایق کلیدی در مورد محصول را مطالعه نموده و آنرا
ی
روشن آن تمایم رشایط و ضوابط محصول را قبول داریم.
فهمیده در

من (

اسم ر
مشتی....................................................................... :

اسم صادرکننده......................................................................... :

امضأ/شصت ر
مشتی............................................................ :

امضأ کارمند:

.......................................................................

