باسمٍ تعالي
معرفي شركت فايا تجارت كاسيان
ؿشوت فايا تجارت كاسيان ،ؿشوت ٔبدس تخللي ٌش ٜٚوبستٞبي اػتجبسي وبػيبٖ ٔي ثبؿذ ؤ ٝبٔٛسيت ايدبد ٚيب
تٛػؼٔ ٝذيشيت اِىتش٘ٚيه وؼت  ٚوبسٞب سا داساػت.
ايٗ ؿشوت ثب داسا ثٛدٖ ٔحلٛالت ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝثؼضبً ٔٙحلش ث ٝفشد خٛد ،تٛا٘ؼت ٝاػت ٘ظش ثؼيبسي اص وؼت  ٚوبسٞبي
دِٚتي  ٚخلٛكي سا ث ٝػٛي خٛد خّت وٙذ  ٚخٛد سا ث ٝػٛٙاٖ يىي اص لٛيتشيٗ ؿشوت ٞبي فؼبَ دس صٔي ٝٙي
ٔذيشيت اِىتش٘ٚيه دس وـٛس ٔؼشفي ٕ٘بيذ تب خبييى ٝعي تفب٘ ٓٞبٔ ٝاي ثب ثب٘ه ّٔي ٔدٛص كذٚس وبست ٞبي ثب٘ىي ثب
لبثّتي ٞبي اػتجبسي  ٚأتيبصي سا ث ٝػٛٙاٖ ؿشوت ٕٞىبس دس ٔدٕٛػ ٝي ؿشوت ٞبي ٕٞىبس ثب٘ه ّٔي اخز ٕ٘ٛدٜ
اػت.
ث ٝػٛٙاٖ ٌٛؿ ٝاي اص افتخبسات  ٚتٛا٘بيي ٞبي ايٗ ؿشوت ٔي تٛاٖ ثٛٔ ٝاسد ريُ اؿبسٕٛ٘ ٜد :









اِٚيٗ ػٛييچ خذٔبت اػتجبسي  ٚأتيبصي خلٛكي وـٛس
اِٚيٗ ٔدشي عشح ثّيظ اِىتش٘ٚيه  AVL ٚدس وـٛس
عشاح ٔ ٚدشي ػيؼتٓ دشداخت اِىتش٘ٚيه وشاي ٝتبوؼي ٔتلُ ث ٝػيؼتٓ ثِ ٝحظ ٝي ثب٘ىي وـٛس
اِٚيٗ  ٚخبٔغ تشيٗ ػٛييچ خذٔبت وبست ؿٟش٘ٚذي
اِٚيٗ وبست ٔـتشن ؿٟش٘ٚذي ثب ثضسٌتشيٗ ثب٘ه خٟبٖ اػالْ
اخشا وٙٙذ ٜويف د َٛاِىتش٘ٚيه
اِٚيٗ تِٛيذ وٙٙذ ٜوبست اِىتش٘ٚيه خذٔبت ثيٕ ٝتىٕيّي ثب سٚيىشد ٔذيشيت  ٚوٙىتشَ ػمف تؼٟذات
ٔجذع خذٔبت اػتجبسي -أتيبصي "تؼب ٖٚوبست"

 عشاح ٔ ٚدشي دفتش والػي اِىتش٘ٚيه دس اػتفبد ٜاص ػبٔب٘ٛٞ ٝؿٕٙذ آٔٛصؿي
... ٚ 
ٌش ٜٚوبستٞبي اػتجبسيوبػيبٖ دس صٔي ٝٙي دشداخت اِىتش٘ٚيه دس حٛص ٜي خذٔبت ٚيظ ٜوؼت  ٚوبسٞبي ٔختّف ٚ
تدٟيض ٘بٌٚبٖ ؿٟشي دس وبسٌش ٜٚاخشايي خٛد تٛا٘ؼت ٝاػت ثيؾ اص  10دسكذ خٕؼيت وـٛس سا تحت دٛؿؾ وبست
ٞبي اِىتش٘ٚيىي خٛد لشاس دٞذ  ٚوبست اِىتش٘ٚيىي ٔغٙبعيؼي( ،)Magnetوبستٞبي ثذ ٖٚتٕبع فشوب٘غ ساديٛيي
(ٔ ] )RFIDبيفش(ِ ، )Mifareديه ( ، [.. ٚ )Legicاػٕبست (ٞ ٚ )Smartيجشيذ ( )Hybridسا دس لبِت وبستٞبي
ثشخظ ( ٚ )Onlineثش٘ٚخظ ( )Offlineث ٝكٛست فؼبَ دس وـٛس تحت خذٔبت داسد.

دپارتمان مذیریت پرداخت الکتريويک فايا تجارت
كاسيان ( كاسيان كارت )
 تبسيخچ : ٝددبستٕبٖ ٔذيشيت دشداخت اِىتش٘ٚيه ،ثب ٌزؿت ثيؾ اص يه د ٝٞاص فؼبِيت ٞبي دشداخت
اِىتش٘ٚيه ٔدٕٛػ ٝؿشوت ٞبي ٌش ٜٚوبستٟبي اػتجبسي وبػيبٖ ،دس ؿشوت فبٚا تدبست وبػيبٖ ؿىُ ٌشفتٝ
اػت و ٝثب ٔبٔٛسيت ٔذيشيت وؼت  ٚوبسٞبٔ ،جتٙي ثشوبست اِىتش٘ٚيىي الذاْ ث ٝعشاحي ،ايدبد  ٚتٛػؼ٘ ٝشْ
افضاس ػٛييچ ثب٘ىي وبػيبٖ ٕ٘ٛد ٜاػت  ٚثيؾ اص يه د ٝٞاػت و ٝث ٝفؼبِيت  ٚتدشث ٝدس حٛص ٜي ثب٘ىذاسي
اِىتش٘ٚيه  ٚخذٔبت اػتجبسي  ٚأتيبصي اٞتٕبْ ٚسصيذ ٚ ٜدشٚطٞ ٜبي ٔٛفك ثؼيبسي سا ا٘ذٚخت ٝداسد.
 عشح ٞبي خبسي
 اساي ٝخذٔبت ٌؼتشد ٜدس ٌش ٜٚثب٘ه ٞبي ػض ٛؿتبة
 تىٕيُ صيشػبخت ثب٘ىذاسي ٔدبصي  ٚخذٔبت دشداخت اِىتش٘ٚيه وـٛس
 ايد بد ثؼتش ٔٙبػت وّي ٝخذٔبت ٔـتشي ٔذاسي اص عشيك فٙبٚسي ٞبي ٘ٛيٗ دس صٔي ٝٙي وبست
ٞبي اِىتش٘ٚيه
 تٛػؼٕٞ ٝىبسي ثب ٔشاوض  ٚػبصٔبٖٞبي ٔختّف خٟت اساي ٝخذٔبت تدبست  ٚثب٘ىذاسي اِىتش٘ٚيه
 تٛػؼ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚيه اص عشيك وبست ٞبي ٛٞؿٕٙذ
 اساي ٝخذٔبت وبست اػتجبسي
 اساي ٝخذٔبت وبست أتيبصي ٚ ٚفبداسي
 تٛػؼ ٝؿجى ٝاػتجبسي أتيبصي فشٚؿٍبٞي دس ػشاػش وـٛس
 اساي ٝخذٔبت ثبؿٍبٔ ٜـتشيبٖ ٚفبداس
 اساي ٝخذٔبت وبست ثيٕ ٝتىٕيّي دسٔبٖ
 اساي ٝخذٔبت وبست ثيٕٝ
 اساي ٝخذٔبت ٛٞاداسي ٚسصؿي
دس ساػتبي اساي ٝي خذٔبت ٔذيشيت دشداخت اِىتش٘ٚيه ،ؿشوت فايا تجارت كاسيان ث ٝػٛٙاٖ ثشتشيٗ اساي ٝدٙٞذٜ
خذٔبت اػتجبسي – أتيبصي ث ٝفضُ ثبسيتؼبِي ث ٝػٛٙاٖ لٛيتشيٗ ؿشوت ٕٞىبس ثب٘ه ّٔي ايشاٖ دس ايٗ ساػت ،لشاسداد
ٕٞىبسي دس خشدادٔب 1392 ٜث ٝأضب سػب٘يذ ٜاػت و ٝتٛاٖ اخشايي  ٚخذٔبت سػب٘ي ايٗ ؿشوت سا ث ٝؿىُ فضايٙذٜ
اي افضايؾ داد ٜاػت  ٚاػتجبس ثبالتشي ثشاي ايٗ ؿشوت  ٚخذٔبتؾ ثٕٞ ٝشا ٜآٚسد ٜاػتٕٞ .چٙيٗ ثب ايٗ لشاسداد،
ؿجى ٝي خذٔبت سػب٘ي ايٗ ؿشوت دس ثخؾ أتيبصي ث ٝكٛست ػشاػشي  ٚوـٛسي ثذٞ ٖٚضيٞ ٝٙبي ػخت افضاسي
ثشاي ٔـتشيبٖ افضايؾ يبفت ٝاػت.

گريٌ كاسيان كارت
معرفي :
ايٗ ٌش٘ ٜٚخؼت ثب ٞذف تٛػؼ ٝخذٔبت تدبست اِىتش٘ٚيه دس ثخؾ خلٛكي ثب اػتفبد ٜاصخذٔبت دشداخت ثش سٚي
ؿجىٔ ٝؼتمُ  ٚغيشثب٘ىي تبػيغ ؿذ .گريٌ كاسيان كارت ث ٝتذسيح ثب ايدبد ٚيب ٌشد ٓٞآٔذٖ ؿشوتٞبي
تٛإ٘ٙذي ٔتـىُ ؿذ ٜاػت.
خذٔبت

وبستٞبي

وبٔالً

اختصاصي امتيازی/لًیالتي(يفاداری) ،پيش

پرداخت ،به

كارت ،كارت

َذیٍ ،كارت اعتباری ي  ...اص وبسٞبي اِٚي ٝايٗ ٌش ٜٚثٛد و ٝث ٝتذسيح ث ٝػٕت اساي ٝايٗ خذٔبت ث ٝوبست ٞبي
ثب٘ىي حشوت ٕ٘ٛد  ٚثب٘ه ٞبي ثؼيبسي سا خذٔت سػب٘ي وشد .اص ػبَ  1392ثب ٞذف ٌزاسي  ٚاػتشاتظي سلبثتي
خذيذ ؿشوت ،ايٗ خذٔبت ػال ٜٚثش حفؼ اػتمالَ وبُٔ ،ثب ا٘تخبة ثب٘ه ّٔي -ث ٝػٛٙاٖ ثضسٌتشيٗ ثب٘ه خٟبٖ
اػالْ -ثشاي اساي ٝي خذٔبت ،خذٔبت اػتجبسي-أتيبصي خٛد ثش سٚيوبست ٞبي ثب٘ىي سا ثش ثب٘ه ّٔي ايشاٖ ٔتٕشوض
ٕ٘ٛد ٜاػت.
تًليذ ورم افسارَای مرتبط با خذمات پرداخت
خذٔبت ايٗ ٌش ٜٚث ٝوّي ٝحٛصٞ ٜبي خذٔبت دشداخت تٛػؼ ٝيبفت ٝاػت .تِٛيذ ٘شْ افضاسٞبي ػٛئيچ وبست  ٚدسٌبٜ
ٞبي دشداخت خضء تٛإ٘ٙذي ٞبي اِٚي ٝايٗ ٌش ٜٚثٛد ٜاػت .ػٛئيچ دشداخت وبػيبٖ  ،تِٛيذ ٘شْ افضاسٞبيEFT-
ٞ Gateway ٚPOSبي دشداخت ايٙتش٘تي  Mobile Payment ٚاص ديٍش تِٛيذات ايٗ ٌش ٜٚث ٝؿٕبس ٔيشٚد.
خذٔبت  ُٚچش ٞبي اِىتش٘ٚيىي ،وٛدٗ ٞبي اِىتش٘ٚيىي ،ػشٚيؼٟبي تبح آح ؿبسط وبستٟبي ٔٛثبيُ ٚيب دَٞٛبي
اِىتش٘ٚيىي  ٚوبستٞبي ٔدبصي لبثُ اػتفبد ٜدس ايٙتش٘ت ،اص ديٍش دشٚطٞ ٜبي اخشا ؿذ ٜتٛػظ ٌشٔ ٜٚبػت.
داوش پایاوٍ َای پرداخت
وبس تخل لي ايٗ ٌش ٜٚؿبُٔ وؼت دا٘ؾ الصْ دس ثش٘بٔ ٝسيضي دبيب٘ٞ ٝبي دشداخت ٘يض ثٛد ٚ ٜوّي ٝخذٔبت ػخت
افضاسي ٘ ٚشْ افضاسي ايٗ دػتٍبٞ ٜب خٟت اػتفبد ٜاص آٟ٘ب دس ػٛئيچ ٞبي دشداخت خضء دا٘ؾ ايٗ ٌش ٜٚث ٝؿٕبس ٔي
سٚد.
ایجاد محصًل َای متىًع با تًجٍ بٍ تًاوایي َا
ٔحلٛالتي ٔب٘ٙذ وبستٞبي أتيبصي (تخفيف) ،وبستٞبي ته/چٙذيٗ اػتجبسي ،وبستٞبي ٞذي ٝثب خٛاف ٔتفبٚت،
ٔذيشيت  ُٚچشٞبي اِىتش٘ٚيىي  ... ٚخضء ٔحلٛالتي ٞؼتٙذ و ٝايٗ ٌش ٜٚتٛا٘بيي ٔذيشيت تٕبٔي آٟ٘ب سا دس يه ثؼتش
فشا ٓٞػبخت ٝاػت.
خيّي اص ٔدٕٛػٞ ٝب ثب اػتفبد ٜاص ايٗ تٛا٘بيي ٞب ،خذٔ بتي ايدبد ٕ٘ٛد ٜا٘ذ و ٝثشاي اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ آٟ٘ب ٔضايبي
ثيـٕبسي داسدٞ .ذف اص ايدبد خذٔبت ثب وبستٞبي اِىتش٘ٚيىي ٔؼّٕبً ٔٙفؼت د ٚػٛي ٝػشض ٝوٙٙذٌبٖ ٔ ٚلشف
وٙٙذٌبٖ اػت .يه استجبط ثشد-ثشد(win-win).

خذمات كارت :
 -1خذمات دربستر آوالیه
 -2خذمات در بستر آفالیه

 .1.1خذمات دربستر آوالیه :
اِف ) خذٔبت ثب٘ىي ثب عشح ٔؼتمُ دس ؿجى ٝؿتبة وـٛس
ة ) خذٔبت أتيبصي  ٚؿجى ٝتخفيف دس ؿجى ٝثب٘ىي وـٛس
ج) خذٔبت اػتجبسي چٙذ الي ٝثب لبثّيت تفىيه چٙذيٗ اػتجبس دس يه وبست
 .1.1.1خذمات باوکي (عضً شبکٍ شتاب كشًر ) :
ٞش وبست كبدس ؿذ ٜث ٝػٛٙاٖ يه ػبثش ثب٘ه لبثُ اػتفبد ٜدس ؿجى ٝؿتبة وـٛس ثٛد ٚ ٜوّي ٝخذٔبت ثب٘ىي
اػٓ اص ثشداؿت اص خٛد دشداصٞب  ،خشيذ اص وّي ٝفشٚؿٍبٟٞبي ٔدٟض ث ٝدػتٍبٟٞبي وبستخٛاٖ ػض ٛؿتبة ،
خذٔبت ايٙتش٘تي  . . . ٚسا داسا ٔي ثبؿذ ٞ .ش ٔتمبضي دس صٔبٖ ثجت ٘بْ  ،فشْ ٞبي ٔخلٛف ثب٘ىي آٟ٘ب ٘يض
تىٕيُ ٌشديذ ٚ ٜثب حضٛس دس ٞشيه اص ؿؼجبت ثب٘ه فؼبَ  ٚثٕٞ ٝبٖ حؼبة ثب٘ىي ؤ ٝي تٛا٘ذ ٕٞبٖ
حؼبة حمٛق ٘يض ثبؿذ ٔتلُ ٌشدد .
وّي ٝػّٕيبت ثب٘ىي تحت ٘ظبست  ٚثب ػبّٔيت ثب٘ه ا٘دبْ دزيشفت ٚ ٝدـتيجب٘ي اص لؼٕت ثب٘ىي وبستٟب تحت
٘ظبست ثب٘ه ػبُٔ  ٚدس ػٛئيچ ثب٘ه ا٘دبْ خٛاٞذ ؿذ .
الصْ ث ٝروش اػت وّي ٝاػضب ثب ايٗ ٔذَ داساي ػبثشثب٘ه ثب عشح ٌِٛٛ ٚي ٔؼتمُ  ٚاختلبكي ػبصٔبٖ
ساداؿت ٚ ٝث ٝاكغالح ػبثشثب٘ه ػبصٔب٘ي خٛاٙٞذ اؿت و ٝداساي خذٔبت  ٚاسصؽ افضٚدٞ ٜبي صيبد ٔٚتفبٚت
ٔي ثبؿذ .

 .1.1.2خذمات امتيازی ي شبکٍ تخفيف :
تحّيٍّشاٖ  ٚعشاحبٖ وبػيبٖ وبست ثب آ٘بِيض سٚؽ ٞبي ػٙتي ،وـف ٔـىالت ٔ ٚؼضالت  ٚچبس ٜا٘ذيـي ثشاي
حُ آٟ٘ب ث٘ ٝتبيح ٘ٛيٙي سػيذ٘ذ و ٝثب تغجيك آٖ ثش ٘يبص ٞبي داخّي  ٓٞ ٚػٙدي ثب سٚؽ ٞبي خٟب٘ئ ،ذَ
خبكي سا عشح سيضي ٕ٘ٛد٘ذ.

ثش اػبع ايٗ لبثّيت داس٘ذ ٜو بست ٔي تٛا٘ذ اص ٘مذيٍٙي دس لؼٕت حؼبة ؿتبثي وبست خٛد اص ؿجى ٝأتيبصي
ٚتخفيفي فشٚؿٍبٞي وبػيبٖ دس ػغح وـٛس  ،خشيذٞبي سٚصٔش ٜخٛد سا ا٘دبْ دٞذ و ٝدس اصاي ايٗ خشيذٞب ٚ
دغ اص ٌزؿت صٔبٖ ٔـخلي  ،دسكـذي اص خشيـذٞبي ا٘دبْ ؿذ ٜث ٝػٙـٛاٖ ٞذي ٝوبػيـبٖ ث ٝايـبٖ ػٛدت
دادٔ ٜي ؿٛد .ايٗ دس حبِيؼت و ٝاٌش ثش اػبع وبست ديٍشي ايٗ خشيذٞب سا ا٘دبْ دٙٞذ ٞيچ ٌ ٝ٘ٛأتيبصي ثٝ
ايـبٖ تؼّك ٕ٘ي ٌيشد.
 ٘ح ٜٛأتيبص دٞي :ايٗ لبثّيت ث ٝاي ٍٝ٘ٛٙاػت و ٝػضٔٛي تٛا٘ذ ث ٝاصاي ٞش خشيذي و ٝا٘دبْ ٔي دٞذ ( و ٝتؼٛئ ٝي تٛا٘ذ
ثلٛست ٘مذي يب غيش ٘مذي ثبؿذ ) دسكذي اص خشيذ  ،ث ٝآٟ٘ب أتيبص دادٔ ٜي ؿٛد  .ايٗ أتيبص ٔي تٛا٘ذ ٓٞ
ثلٛست تخفيف ثبؿذ  ٚث ٝوبست اٟ٘ب ثبص ٌشدا٘ذ ٜؿٛد ٔ ٓٞ ٚي تٛا٘ذ ثلٛست أتيبص ػذدي ثٛد ٚ ٜدس ػغٛح
ٔتفبٚت دس حؼبة آٖ ٔٙظٛس ٌشدد  .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اٌش ؿخلي  50.000تٔٛبٖ خشيذ ٕ٘بيذ  ٚفشٚؿٍب5 ٜ
دسكذ تخفيف يب أتيبص ث ٝػض ٛثذٞذ ثؼذ اص خشيذ دس سٚؽ ا َٚيؼٙي ثشٌـت ث ٝوبست  5 ،دسكذ تخفيف
(يؼٙي  2500تٔٛبٖ) اص خشيذ ث ٝوبست ٚي ثشٌشدا٘ذٔ ٜي ؿٛد  ٚػضٔ ٛي تٛا٘ذ دٚثبس ٜخشيذ ٕ٘بيذ  .أب دس
سٚؽ د ْٚيؼٙي أتيبص ػذدي ث ٝاصاي  50.000تٔٛبٖ خشيذ  5أتيبص دسيبفت ٔي وٙذ و ٝدس حؼبة اٙٔ ٚظٛس
ٔي ٌشدد  ،دس ايٗ سٚؽ أتيبصات ػض ٛخٕغ ؿذ ٚ ٜثب كالحذيذ كبدسوٙٙذ ٜايٗ أتيبص ٔي تٛا٘ذ ث ٝخبي خشيذ
 ،فمظ دس خبٞبي خبف لبثُ اػتفبد ٜثبؿذ ٔثالً صٔب٘ي و ٝأتيبصاتؾ سػيذ ث ، 50 ٝيه ٞذئ ٝي ٌيشد ٚيب
دسلشػ ٝوـي ؿشوت دادٔ ٜي ؿٛد.
ثب ايٗ سٚؽ ػض ٛثيٗ  3تب  30دسكذ اف ضايؾ لذست خشيذ ديذأيىٙذ و ٝوٕه ثؼيبس ثضسي  ٚلبثُ تٛخٟي ثٝ
ٚضؼيت ٔبِي  ٚالتلبدي اػضب ٔي ثبؿذ  .يؼٙي ػضٛي و ٝيه ٔيّي ٖٛتٔٛبٖ حمٛق ٔيٍيشد لذست خشيذ ثيٗ
حذالُ ػي ٞضاستٔٛبٖ  ٚحذاوثش ػيلذٞضاس تٔٛبٖ ديذا ٔيىٙذ و ٝحذٚدا ٔيبٍ٘يٗ ٔ ،ؼبدَ افضايؾ حمٛق
ػبِيب٘ ٝايـبٖ خٛاٞذ ثٛد.

 .1.1.3خذمات اعتباری چىذ الیٍ :
وبست ٞبي اػتجبسي ث ٝوبست ٞبيي ٌفتٔ ٝي ؿٛد و ٝداساي اػتجبس لبثُ اػتفبد ٜدس ٔدٕٛػٞ ٝبيي اػت وٝ
ؿٕب تؼييٗ ٔي وٙيذ .داس٘ذٌبٖ آٖ ٔي تٛا٘ٙذ ثش اػبع اػتجبس ٔٛخٛد دس آٖ ،خشيذ وشد ٚ ٜيب اص خذٔبت
اػتفبد ٜوٙٙذ  ٚثش اػبع كٛستحؼبة د َٛآٖ سا دشداخت ٕ٘بيٙذ.
چٍٍ٘ٛي دشداخت كٛستحؼبة وبست ٞبي اػتجبسي ثش اػبع تلٕيٕي و ٝكبدس وٙٙذ ٜآٖ ٔي ٌيشد تٙظيٓ
ٔي ؿٛد ٔ ٚي تٛاٖ ث ٝعشق ٔختّف آٖ سا تؼشيف ٕ٘ٛدٔ .ثالً دس ػبصٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبدٞب ث ٝكٛست وؼش اص حمٛق
 ٚدس ػبيش ٔٛاسد ثٙبثش تلٕيٓ اػتجبس دٙٞذ.ٜ
ػيؼتٓ وبست ٞبي اػتجبسي ٔب لبثّيت ٔذيشيت چٙذيٗ اػتجبس ث ٝكٛست ٔدضا دس يه وبست سا داسدٞ ،ش
اػتجبس ث ٝكٛست ٔدضا ٔذيشيت ؿذ ٚ ٜفمظ لبثُ اػتفبد ٜدس ٔىب٘ي اػت و ٝؿٕب ٔؼيٗ ٔي ٕ٘بئيذ .حتي
اػتجبسات ثب تؼبسيف ٔـخلي ٔي تٛا٘ٙذ ث ٝيىذيٍش تجذيُ ؿ٘ٛذ .ثب ايٗ لبثّيتٔ ،ذيشيت وّي ٝاػتجبسات دس

يه ثؼتش ث ٝػبدٌي  ٚثب تٛٙع لبثُ لجِٛي أىبٖ دزيش اػت .حتي ٔي تٛاٖ اػتجبسات سا دس ٔشاوض ٔختّف
دزيش٘ذ/ٜفشٚؿٍبٞ ٜب ث ٝكٛست ٔتفبٚت تؼشيف  ٚخشج ٕ٘ٛد .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ دس ٞش ٔشوض دزيشؽ وبست،
تخفيف ٔؼيٙي سا ايدبد  ٚاػٕبَ ٕ٘ٛد و ٝوبست سا اسصؿٕٙذتش ٕ٘بيذ .تخلق گريٌ كاسيان كارت دس ايٗ
صٔي ٝٙاػت ،دغ اٌش تلٕيٓ ث ٝاخشاي ػيؼتٓ ٔذيشيت اػتجبسات دس يه ثؼتش سا داسيذ ،ثذ ٖٚؿه ٔب ٔي
تٛا٘يٓ ثٟتشيٗ سإٙٞبي ؿٕب ثبؿيٓ.

ٚيظٌي ٞبي وبستٟبي اػتجبسي :
ٔ تلُ ث ٝػٛئيچ اػتجبسي ( ػضٌ ٛش ٜٚوبستٟبي اػتجبسي وبػيبٖ ) :
ايٗ ؿشوت خضء ٔؼذٚد ؿشوتٟبي داساي ػٛئيچ اػتجبسي ثٛد ٚ ٜتٕبٔي وبستٟبي كبدس ؿذ ٜتٛػظ ايٗ ٌشٜٚ
ث ٝايٗ ػٛئيچ ٔتلُ ٔي ثبؿذ ٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس ثبال اؿبس ٜؿذ ايٗ وبستٟب چٙذ ٔٙظٛسٞ ٜؼتٙذ يؼٙي داساي
اليٞ ٝبي ٔتفبٚتي ثٛد ٜوٞ ٝش الي ٝيه ٘ٛع ػّٕيبت سا دـتيجب٘ي ٔي وٙذ .
ا يٗ وبستٟب داساي يه حؼبة اػتجبسي ٘ضد كبدس وٙٙذ ٜثٛد ٜو ٝايٗ حؼبة اػتجبسي تٛػظ ػٛئيچ ٔشوضي
ايٗ ؿشوت دـتيجب٘ي ٔي ٌشدد.
حؼبة اػتجبسي كبدس ؿذ ٜثش سٚي وبست دس ا٘حلبس كبدسوٙٙذ ٜثٛد ٚ ٜداساي لبثّيت ٞب ٔ ٚضايبي صيش ٔي
ثبؿذ :
 لبثّيت تفىيه اػتجبسات خبف دس يه وبست :
ايٗ وبستٟب ث ٝدِيُ چٙذ اليٛٞ ٚ ٝؿٕٙذ ثٛدٖ ػيؼتٓ  ،لبثّيت تؼذد اػتجبس ثلٛست ٕٞضٔبٖ سا داسا ٔي ثبؿٙذ
 .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ كبدسوٙٙذٔ ٜي تٛا٘ذ ثلٛست ٕٞضٔبٖ اػتجبسات ٔتفبٚتي ٔب٘ٙذ اػتجبس ِٛاصْ ٚسصؿي  ،اػتجبس
وتبة ِٛ ٚاصْ فشٍٙٞي  ،اػتجبس ٔٛاد غزايي  . . . ٚسا ثش سٚي وبستٟبي اػضب فؼبَ ٕ٘بيذ  ٚحتي ثٞ ٝش لـشي اص
اػضب ٘ٛع خبكي اص اػتجبس سا ثذٞذ .

ايٗ اػتجبسات ٔي تٛا٘ٙذ دس ضٕٗ ٕٞضٔب٘ي  ،تفىيه ؿذ ٚ ٜا٘حلبسي ٘يض ثبؿٙذ ٔثالً اػتجبس ِٛاصْ ٚسصؿي
فمظ دس فشٚؿٍبٟٞبي ٚسصؿي لبثُ اػتفبد ٜاػت ٕ٘ ٚي تٛاٖ آ٘شا دس فشٚؿٍبٛٔ ٜاد غزايي ٔلشف وشد
 لبثّيت ؿبسط حؼبة اػتجبسي ثلٛست غيش ٘مذي :
كبدسوٙٙذٔ ٜي تٛا٘ذ ثشاي تٕبْ ايٗ افشاد  ٚثب تٛخ ٝث ٝتٛافمي و ٝثب خٛد اداس ٚ ٜػبصٔبٖ ث ٝػُٕ ٔي آٚسد
وبست اػتجبسي كبدس ٕ٘بيذ  ٚثذ ٖٚايٙى ٝدس وبستٟب ٚخ٘ ٝمذي ثبؿذ ٔؼبدَ حمٛق  ٚيب لؼٕتي اص حمٛق آٟ٘ب
سا دس وبستـ بٖ ثلٛست اػتجبسي ؿبسط ٕ٘بيذ ( و ٝاِجت ٝتضٕيٗ آٖ ٔجّغ ٔي تٛا٘ذ ثب أٛس ٔبِي ػبصٔبٖ ٚ
وؼش اص حمٛق ثبؿذ )  ٚثؼذ اص خشيذ اص حمٛق اٟ٘ب وؼش ؿذ ٚ ٜث ٝحؼبة ٔشاوض ٚاسيض ٌشدد .
 لبثّيت ثٗ وبست :
ثب ايٗ لبثّيت كبدسوٙٙذٔ ٜي تٛا٘ذ ث ٝخبي چبح ثٗ ٞبي وبغزي  ٚيب ٚاسيض ٚخ٘ ٝمذ ث ٝحؼبثٟبي وبستٟبي
اػتجبسي ػض ٛؿتبة وبست اػضب سا ثلٛست اػتجبسي ؿبسط ٕ٘بيذ .دسايٗ سٚؽ ثش سٚي وبست وّي ٝاػضب ،
اػتجبسي ث٘ ٝبْ ثٗ فؼبَ ؿذ ٜو ٝكبدسوٙٙذٔ ٜي تٛا٘ذ ايٗ اػتجبس سا ثٞ ٝش ٔيضاٖ و ٝثخٛاٞذ ؿبسط ٕ٘ٛدٚ ٜثٝ
اػضب ثلٛست ٔحذٚٚد يب ٘بٔحذٚد اخبص ٜخشيذ ثذٞذ ،حتي كبدسوٙٙذٔ ٜي تٛا٘ذ اػتجبس ثٗ ٞش ؿٟش سا ثلٛست
تفىيىي ؿبسص ٕ٘ٛدٌ ٚ ٜضاسؽ ٌيشي ٞبي تفىيىي ٔ ٚدضا ٘يض داؿت ٝثبؿذ.
دسايٗ سٚؽ ٚخ٘ ٜٛمذي ثٗ ٘ضد كبدسوٙٙذٔ ٜحفٛػ ثٛد ٚ ٜثؼذاصخشيذ ػض ٛدسٞشؿٟش وٌ ٝضاسؽ آٖ ٘يض
ثلٛست آ٘اليٗ ثشاي كبدسوٙٙذ ٜلبثُ ٔـبٞذٔ ٜي ثبؿذ ٚ ،خ ٝخشيذؿذ ٜث ٝفشٚؿٍب ٜعشف لشاسداد دشداخت
خٛاٞذؿذ.
وکتٍ  :ؿٕب ٔيتٛا٘يذ چٙذيٗ ثٗ ٔتفبٚت سا ثلٛست ٕٞضٔبٖ دس اليٞ ٝبي اػتجبسي ٔختّف ٔ ٚتفبٚت ؿبسط
ٚفؼبَ ٕ٘بييذ ٔ ٚذيشيت ٞضي ٝٙوشد ٔتفبٚتي ٘يض ثشآٟ٘ب داؿت ٝثبؿيذ ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٕٞضٔبٖ ٔي تٛاٖ ثشسٚي
يه وبست ثٗ وبال  ،ثٗ فشٍٙٞي  ،ثٗ اػتخش  ... ٚسا فؼبَ داؿت ٞ ٚش ثٗ سا٘يض ثٔ ٝشاوض خبف اختلبف داد
ٔثال ثٗ فشٍٙٞي تٟٙب دس ٔشاوض فشٍٙٞي لبثُ اػتفبد ٜثبؿذ.


لبثّيت اػتجبس ػذدي  ٚكذٚس وٛدٗ ث ٝخبي اػتجبس ٘مذي :

كبدسوٙٙذٔ ٜي تٛا٘ذ ث ٝخبي دفتشچ ٝوٛدٟٙبي وبغزي ٔٛخٛد خذٔبت وٛدٗ ساثلٛست اِىتش٘ٚيىي اسائٝ
ٕ٘بيذ دس ايٗ سٚؽ ثش سٚي تٕبْ وبس تٟب ثلٛست اِىتش٘ٚيىي دفتشچ ٝوٛدٗ ٞبيي كبدس ٔي ٌشدد وٝ
كبدسوٙٙذٔ ٜي تٛا٘ذ يىؼشي خذٔبت سا ثلٛست دىيح ٞبي ٔـخق ؿذ ٜثب اػالْ وٛدٗ اسائٕ٘ ٝبيذ .


لبثّيت ػٟبْ  ٚػٛد ػٟبْ :

دس ايٗ سٚؽ اػضبء ٔي تٛا٘ٙذ ٘ضد كبدسوٙٙذ ٜػشٔبيٌ ٝزاسي وشدٔ ٚ ٜجّغ ػشٔبيٌ ٝزاسي آٟ٘ب دس ٘ٛع اػتجبس
ػشٔبي ٝيب ػٟبْ فؼبَ ٌشدد  .اػضب ٕ٘ي تٛا٘ٙذ ايٗ ٔجّغ سا دس خبيي ٔلشف ٕ٘بيٙذ  ٚفمظ لبثُ سؤيت ٚ
ٔـبٞذٔ ٜي ثبؿذ  .كبدسوٙٙذٔ ٜي تٛا٘ذ ثب ايٗ ٔجبِغ ػٟبْ  ،ػشٔبيٌ ٝزاسي ٞبي خبف سا ا٘دبْ داد ٚ ٜػٛد
ػبِيب٘ ٝآٖ سا دس وبستٟب ؿبسط ٕ٘بيذ  ٚفمظ اخبص ٜاػتفبد ٜاص ػٛد ػٟبْ ساث ٝػضٔ ٛي دٞذ آٖ  ٓٞدس
فشٚؿٍبٟٞبي عشف لشاسداد ( دس كٛست كالحذيذ ٔذيشيت ).
 صيش ػيؼتٓ تمؼيظ :
ؿشا يظ ػٕٔٛي دس ثبص دشداخت ا٘ٛاع ٚاْ  ٚتؼٟيالت  ٚيب ٔؼبػذٞ ٜب ايٗ ٌ ٝ٘ٛاػت و ٝاص سٚص دسيبفت ٚاْ يب
ٔؼبػذ ،ٜصٔبٖ ثبصدشداخت ؿشٚع ٔي ؿٛد  ٚالؼبط ثش اػبع وُ دسيبفتي ٔحبػجٔ ٝي ٌشدد  ٚػشسػيذ
ثبصدشداختؾ ٔؼيٗ ٔي ؿٛد .حبَ اٌش ؿٕب تؼٟيالت دسيبفتي سا فٛسا ٞضي٘ ٝٙىٙيذ ،صيبٖ ثباليي خٛاٞيذ ٕ٘ٛد
چشا و ٝػيؼتٓ ٔحبػج ٝي ثبصدشداخت ثٞ ٝضي ٝٙوشدٖ يب ٘ىشدٖ ؿٕب تٛخٟي ٘ذاسد  ٚاكُ  ٚػٛد اػتجبسات
تخليق داد ٜث ٝؿٕب سا ثشاي دسيبفتٔ ،حبػج ٝخٛاٞذ وشد.
أب دس صيش ػيؼتٓ تمؼيظ ػٛئيچ وبػيبٖ ،ؿٕب دغ اص دسيبفت اػتجبسات صٔبٖ خٛاٞيذ داؿت تب ثب كجش ٚ
حٛكّ ٝوبال يب خذٔبت دِخٛا ٜسا اص ٔدٕٛػ ٝي ؿجى ٝي خذٔبتي وبػيبٖ ا٘تخبة وٙيذ  ٚدغ اص خشيذ خذٔت
يب وبال اص ايٗ ؿجى ،ٝػٛئيچ ؿشٚع ثٔ ٝحبػج ٝي ا لؼبط ٔي ٕ٘بيذ  ٚآٖ سا ث ٝؿٕب تخليق ٔيذٞذ٘ .ىت ٝخبِت
تش ايٙى ٝاٌش فشم وٙيٓ ٔذت ثبصدشداخت سا ٔ 12ب ٝٞتؼشيف وشد ٜثبؿيٓ ٔ ٚجّغ دسيبفتي اػتجبسات ٔ 50يّيٖٛ
سيبَ ثبؿذ ،دغ اص ٞضي ٝٙوشد ٔثالً ٔ 24يّي ٖٛسيبَ اص ايٗ اػتجبسات ،تٟٙب ٕٞبٖ ٔ 24يّي ٖٛسيبَ ثشاي ٔ 12بٜ
لؼظ ثٙذي ٔيـٛد ٚ ٚلتي دس آيٙذٔ ٜجّغ ثيـتشي ٞضي ٝٙوٙذٔ ،جّغ خذيذ ثشاي ٔ 12ب ٜآيٙذ ٜتمؼيظ ٔي
ؿٛد  ٚث ٝالؼبط لجّي اضبفٔ ٝيٍشدد ٚثٕٞ ٝيٗ ٔٛٙاَ اٌش ثبلي اػتجبسات خٛد سا ٞضي ٝٙوٙيٓ ث ٝالؼبط اضبفٝ
ٔي ؿٛد ِٚي اٌش ٔبثمي سا ٞضي٘ ٝٙىٙيٓ ،ثبثت ثخؾ ٞضي٘ ٝٙـذ ،ٜلؼغي دشداخت ٘خٛاٞيٓ وشد.

 .2.1خذمات دربستر آفالیه كارت :
ٞشوبست ٔي تٛا٘ذ داساي يه چيخ ٛٞؿٕٙذ داخّي ثبؿذ  ٚخذٔبت صيش سا ث ٝاػضب اسائٕ٘ ٝبيذ :
 - 1لبثّيت ويف د َٛاِىتش٘ٚيه ثب٘ىي خٟت اػتفبد ٜثشاي وّي ٝدشداختٟبي خشد فشٚؿٍبٞي (٘ب٘ٛايي ٞب ،
دوٞ ٝبي ٔغجٛػبتي  ٚفشٚؿٍبٟٞبيي و ٝدشداختٟبي خشد داس٘ذ).
 - 2لبثّيت اػتفبد ٜدس ثٛفٞ ٝبي ٔشاوض خٟت دشداخت ٞضي ٝٙتٛػظ اػضبء
 - 3اػتفبد ٜدس ؿجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛي وـٛس (اتٛثٛع  ،تبوؼي ٔ ،تش) . . . ٚ ٚ
 - 4اػتفبد ٜدسوّئ ٝشاوض تفشيحي ٌ ٚشدؿٍشي ث ٝػٛٙاٖ ثّيظ وبست ( اػتخش  ،ؿٟش ثبصي ). . . ٚ
 - 5رخيش ٜاعالػبت دشػّٙي ث ٝػٛٙاٖ دش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚيه ػض ٚ ٛثب لبثّيت چبح ػىغ سٚي وبست

 ٚ - 6افضٚدٖ ػبيش ثش٘بٔٞ ٝبي ٔٛسد ٘يبص ٔتمبضي

سایر خذمات كارت :
-

لبثّيت حضٛس  ٚغيبة اػضب :
ػضٔ ٛي تٛا٘ذ ثب ايٗ وبست ٚسٚد  ٚخشٚج خٛد سا دس ٔشاوض خبف  ٚيب ٔدبٔغ ٕٞ ٚبيؾ ٞبي ٔشثٛع ٝثجت
ٕ٘بيذ  ٚكبدسوٙٙذ ٜاص ايٗ سٚؽ ٔي تٛا٘ذ اػضب فؼبَ سا اص غيشفؼبَ تـخيق دٞذ اِجتٛٙٔ ٝط ث ٝايٙىٝ
دػتٍبٟٞبي حضٛس ٚغيبة تٛػظ ايٗ ؿشوت تٟيٌ ٝشددتب ٕٞخٛا٘ي ثيٗ وبست  ٚدػتٍب ٜثشلشاس ثبؿذ .

 لبثّيت تجذيُ ؿذٖ ث ٝوبست دذس ( خب٘ٛاد) ٜدس كٛست كالحذيذ كبدسوٙٙذ ، ٜوبست ػض ٛلبثّيت تجذيُ ؿذٖ ث ٝوبست دذس سا ٘يض داسا ٔي ثبؿذ ٚ
ٞشػضٔ ٛي تٛا٘ذ ثشاي ته ته اػضبي خب٘ٛاد٘ ٜيض وبست اػتجبسي تحت ٘ظبست وبست اكّي خٛد دسيبفت
ٕ٘بيذ ٕٞ ٚچٙيٗ آٟ٘ب سا ٔذيشيت وٙذ .
 لبثّيت كذٚس وبست ٞذي: ٝكبدسوٙٙذٔ ٜي ت ٛا٘ذ ػال ٜٚثش وبستٟبي اػتجبسي اكّي ( و ٝاِجتٔ ٝي تٛا٘ذ دس عشح ٞبي ٔختّف ثبؿذ )
وبستٟبي ٞذي ٝاي كبدس ٕ٘ٛد ٚ ٜثٌ ٝشٟٞٚبي خبكي ( ٔثالً ٔذيشاٖ ٚدا٘ـدٛيبٖ ٕ٘ ) ٝ٘ٛاٞذا ٕ٘بيذ .

سطًح دسترسي تحت يب :
 دشتبَ داس٘ذٌبٖ وبست
 دشتبَ كبدسوٙٙذ ٜوبست
 دشتبَ دزيش٘ذ ٜوبست

دشتبَ داس٘ذٌبٖ وبست :
ٞشػض ٛدفتش وبس اِىتش٘ٚيىي تحت  ٚة داؿت ٝؤ ٝيتٛا٘ذ وّي ٝػّٕيبت ٔزوٛس سا ٔـبٞذٔ ٚ ٜذيشيت
ٕ٘بيذ :
ٔ ـبٞذٛٔ ٜخٛدي اػتجبسات  ٚأتيبصات دسيبفتي
ٔ ـبٞذ ٜوّي ٝدسيبفت ٞب  ٚدشداختٟب

ِ يؼت ٔشاوض عشف لشاسداد
 لشاس ٌشفتٗ تحت دٛؿؾ ثيٕ ٝاي
 وٙتشَ  ٔ ٚب٘يتٛسي ًٙوّي ٝػّٕيبت كٛست ٌشفت ٝتٛػظ داس٘ذ ٜوبست ثش سٚي ايٙتش٘ت
 ؿبسط اػتجبس وبست تٛػظ ػيؼتٓ ثب٘ىي ؿتبة
 دشداخت تٛػظ وبست اص عشيك ٚة  ٚخشيذ  onlineتٛػظ آٖ
 أىبٖ ا٘تمبَ اػتجبس اص وبستي ث ٝوبست ديٍش (دس كٛست ٔٛافمت كبدسوٙٙذ)ٜ

 اػتفبد ٜاص ػشٚيغ اع اْ اع ( دسيبفت ٔٛخٛدي  ،ديبْ تجشيه تِٛذ ٙٔ ٚبػجتٟبي خبف )
 ايدبد وبست ٞذي ٝاص ٕٞبٖ ٘ٛع وبست ثشاي ديٍشاٖ
 اػالْ ٔفمٛدي
...ٚ
دشتبَ كبدسوٙٙذ: ٜ
كبدس و ٙٙذ ٜث ٝػٛٙاٖ ٞذ اكّي ػيؼتٓ داساي دشتبَ خبٔؼي ثٛد ٜو ٝلبثّيت ٔذيشيت ٘ ٚظبست وبُٔ ثش
تٕبٔي وبستٟب ٔ ٚشاوض عشف لشاسداد ساداسا ٔي ثبؿذ .
كبدسوٙٙذ ٜثبداؿتٗ ايٗ دشتبَ ٔي تٛا٘ذ ثذٚ ٖٚاثؼتٍي ث ٝؿشوت  ٚيبثب٘ه وّي ٝوبستٟب ساثلٛست تفىيىي ٚ
ٌشٞٚجٙذي ٔذيشيت ٕ٘ٛد ٚ ٜلبثّيتٟبي الصْ سا دساختيبس اػضب لشاسدٞذ.
ٌضيذ ٜاي اص لبثّيت ٞبي ٘شْ افضاس ٔذيشيت :

 فؼبَ ػبصي وبستٟب .
 لفُ وشدٖ  ٚتؼّيك وبست .
 اكالح ٔـخلبت .
 اػغبي اػتجبس ث ٝداس٘ذٌبٖ وبست ثش اػبع ٘ٛع اػتجبس
 ا٘تمبَ اػتجبس  ٚاثغبَ ا٘تمبَ .
 كٛستحؼبة وبست ثلٛست ا٘فشادي ٌ ٚشٞٚي .
 ؿبسط وبستٟب ثب ػٛٙاٖ اػتجبسات ٔختّف .
 خشيذ اػتجبسي  ٚاثغبَ خشيذ .
ٌ ضاسؿبت ٔتٛٙع وبست  ٚفشٚؿٍب: ٜ
ِ - 1يؼت اػضب  ٚاػتجبسات اػضب
-2

وبستٟبي ثذٞىبس /ثؼتب٘ىبس

-3

وبستٟبي تؼّيمي

-4

كٛستحؼبة وبستٟب  ٚفشٚؿٍبٟٞبي خبف ثلٛست ا٘فشادي ٌ /شٞٚي

-5

ٌضاسؽ وبسٔضد اػتجبسات دس فشٚؿٍبٟٞب ثلٛست تفىيىي

-6

ٌضاسؽ وبستٟبي ٚاثؼتٝ

-7

ٌضاسؽ تشاوٙؾ ٞبي ٘بٔٛفك ثب روش ػّت

-8

ٌضاسؽ ٚسٚد  ٚخشٚج اػضب دس دفبتش وبسي خٛد

-9

ٌضاسؽ خشيذ اػضبء اص فشٚؿٍبٟٞب

ٌ -10ضاسؽ دشداخت ٞب ث ٝفشٚؿٍبٟٞب
-11

ٌضاسؽ ػّٕىشد كبدسوٙٙذٞ ٜبي صيش ٔدٕٛػ ٚ ٝثبصاسيبثٟب

 ٚدٞ ٜب ٔٛسد ٌضاسؽ ٔفيذ ديٍش . . .

-

لبثّيت ٘ظبست وبُٔ ٔ ٚؼتميٓ كبدسوٙٙذ ٜث ٝؿؼجبت  ٚاداسات دس ؿٟشػتبٟ٘ب ٔ ٚىبٖ ٞبي ٔٛسد ٘ظش كبدسوٙٙذ: ٜ

يىي اص ٔٙحلش ث ٝفشد تشيٗ لبثّيت ٞبي ايٗ ػيؼتٓ لبثّيت تؼشيف صيش ٔدٕٛػ ٝثٛد ٜث ٝايٙلٛست وٝ
كبدسوٙٙذٔ ٜي تٛا٘ذ ثشاي ٞش ؿٟشي يب ٔىب٘ي يه ٚة ػشٚيغ ثب تٕبْ لبثّيت ٞبي اػالْ ؿذ ٜدس دشتبَ
كبدسوٙٙذٚ ٜيب ثخـي اص آٖ فؼبَ ٕ٘ ٛد ٚ ٜوبستٟبي ٔدٕٛػ ٝي آٖ ؿٟش سا دس ٕٞبٖ ٚة ػشٚيغ ثب ٕٞبٖ
لبثّيت ٞب كبدس ٕ٘بيذ  ٚكبدسوٙٙذ ٜسا ٔتؼٟذ ث ٝتضٕيٗ  ٚتبٔيٗ اػتجبسات ؿٟش خٛد ٕ٘ٛدٔ ٜذيشيت ٞش
اػتبٖ  ٚؿٟش ثب ؿؼجبت  ٚاداسات ٕٞبٖ اػتبٖ يب ؿٟش ثبؿذ.
لبثّيت ثؼيبس خٛة ايٗ ػيؼتٓ ايٗ اػت وٚ ٝة ػشٚيغ خبٔغ ٔشوضي ٔي تٛا٘ذ تٕبْ ٚة ػشٚيؼٟبي صيش
ٔدٕٛػ ( ٝكبدسوٙٙذٞ ٜب ) سا ٔذيشيت وشد ٚ ٜدس كٛست ِضٞ ْٚش يه اص آٟ٘ب سا اص ٔدٕٛػ ٝخبسج  ٚلفُ
ٕ٘ٛد ٚ ٜدٚثبس ٜآٟ٘ب سا فؼبَ ٕ٘بيذ  .ػال ٜٚثش ايٗ خٛد كبدسوٙٙذٔ ٜي تٛا٘ذ اػتجبسات  ٚوبستٟبي ؿٟشػتبٟ٘ب سا
سأػبً ٔذيشيت  ٚؿبسط ٕ٘بيذ .
٘ىت : ٝوّي ٝػّٕيبت ٞبي فٛق ثلٛست آ٘اليٗ ثٛد ٚ ٜدس ٞش ِحظٔ ٝذيشيت ٔي تٛا٘ذ تٛػظ ٘شْ افضاس ٔشوضي
خٛد تٕبْ وبستٟب  ٚكبدسوٙٙذٞ ٜب سا وٙتشَ ٕ٘ٛد ٚ ٜػّٕىشد ٞش كبدسوٙٙذ ٜسا ثشسػي  ٚصيش ٘ظش داؿت ٝثبؿذ
ثب ايٗ سٚؽ كبدسوٙٙذٞ ٜبي فؼبَ  ٚغيش فؼبَ ٘يض ٔـخق ٔي ؿ٘ٛذ .

دشتبَ دزيش٘ذ ٜوبست :
ٞش دزيش٘ذ ٜوبست (فشٚؿٍبٔ ٚ ٜشاوض ) ٘يض تحت ٚة دفتش وبساِىتش٘ٚيىي داؿت ٝؤ ٝيتٛا٘ذ وّي ٝػّٕيبت
تشاوٙـٟبي خٛد سا ٔذيشيت ٕ٘بيذ :
ٔ ـبٞذٌ ٜشدؽ اػتجبسات خشج ؿذٜ
ٔ ـبٞذٌ ٜشدؽ دسيبفتٟب  ٚدشداختٟب  ٚاسائ ٝكٛستحؼبة

ٔ ـبٞذ ٜتخفيفٟب  ٚوبسٔضٞبي اسائ ٝؿذٜ
...ٚ 

خذمات پشتيباوي
ثشاي اػتفبد ٜاص وّي ٝأىب٘بت ايٗ ٌش٘ ٜٚيبص ث ٝثخؾ دـتيجب٘ي تٛإ٘ٙذي اػت و ٝثش اػبع دسخٛاػت ٔـتشيبٖ ،ايٗ
ثخؾ ؿىُ ٌشفت ٚ ٝثٔ ٝشٚس تىٕيُ تش ؿذ ٜاػت.
ػشٚيغ  24( 7/24ػبػت ٝدس  7سٚص ٞفت )ٝايٗ ٌش ٜٚثش ٔجٙب استجبط آ٘اليٗ/ايٕيُٕٛٞ ،اس ٜدبػخٍٛي ٔـتشيبٖ خٛد
اػت  ٚدس ٔـىالتٕٞ ،شإٞ ٜيـٍي آٟ٘بػت.چٙيٗ ػشٚيؼي اػبػبً ثشاي حٛص ٜخذٔبت دشداخت خضء ٘يبصٞبي اػبػي
ثٛد ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ ػض ٛخذا٘ـذ٘ي آٖ تّمي ٔي ؿٛد.
ثخؾ دـتيجب٘ي گريٌ كاسيان كارت ػال ٜٚثش دـتيجب٘ي ٔحلٛالت  ٚخذٔبت خٛد ،تٛا٘بيي ايٗ سا داؿت ٚ ٝداسد وٝ
ث ٝؿشوتٞبي ديٍش حٛص ٜخذٔبت دشداخت  ٚيب ثب٘هٞب ،خذٔبت ٔـبث ٝاي ٘يض اسائٕ٘ ٝبيذ.
دـتيجب٘ي٘/لت/خذٔبت فٙي/ثبصاسيبثي  EFT-POSاص ػبيش خذٔبت ايٗ ٌش ٜٚثٛد ٚ ٜثب دٚػتبٖ ثؼيبسي دس ايٗ حٛصٜ
ٕٞىبسي داؿت ٚ ٝداسيٓٔ .ؼّٕبً ٍ٘ب ٜتخللي ث ٝايٗ ٔمٕٛٞ ِٝٛاس ٜيبسي سػبٖ ٔب دس اسائ ٝچٙيٗ خذٔبتي ثٛد ٜاػت.

خذمات ورم افساری :
ايٗ ٌش ٜٚثب اػتفبد ٜاص دا٘ؾ ٔذيشاٖ ٘ ٚيشٞٚبي ٔتخلق خٛد تٛا٘ؼت٘ ٝشْ افضاسٞبي لذستٕٙذي دس حٛصٜ
دشداخت اِىتش٘ٚيه تِٛيذ وٙذ .ايٗ ٘شْ افضاسٞب ضٕٗ سػبيت اك َٛاػتب٘ذاسد خٟت اتلبَ ث ٝػيؼتٓ ٞبي ٔـبث،ٝ
تٛا٘بيي ٞبي ٔٙحلش ث ٝفشدي ٘يض داس٘ذ.

يىي اص ٔحلٛالت ٘شْ افضاسي ايٗ ٌش ٜٚػٛئيچ دشداخت" كاسيان " اػت و ٝػال ٜٚثش داسا ثٛدٖ تٕبٔي خٛاف
ػيؼتٓ ٞبي ٔـبث ٝثب٘ىي ،داساي خٛاف تىٕيّي تشي ثٛدٔ ٚ ٜي تٛا٘ذ اسصؽ افضٚد ٜفشاٚا٘ي ثشاي حٛص ٜخذٔبت
دشداخت اِىتش٘ٚيه فشا ٓٞآٚسد .ايٗ ػٛئيچ دشداخت اص ديش ثبص ٔٛسد آصٔبيؾ لشاس ٌشفت ٚ ٝسٚصث ٝسٚص ثش تٛا٘بيي
ٞبيؾ افضٚد ٜؿذ ٜاػتٔ .ؼّٕبً ثٟتشيٗ دِيُ  ٚػٙذ ثش وبسائي ايٗ ػٛئيح ،اػتفبد ٜگريٌ كاسيان كارت اص
ٕٞيٗ ػٛئيچ دش لذست ثشاي ٔذيشيت خذٔبت ٔ ٚحلٛالت خٛد اػت .داؿتٗ دشٚتٛوُٞبي استجبعي ٔغبثك
اػتب٘ذاسدٞبي ِ ٚ ISO 8583يٙه ػٛئيچ اص تٛا٘بيي ٞبي استجبعي ػٛئيچ دشداخت فٛق احتؼبة ٔي ٌشدد.

اص ديٍش تِٛيذات ٘شْ افضاسي ايٗ ٌشٔ ٜٚيتٛاٖ اص ٘شْ افضاس ٔذيشيت دبيب٘٘ EFT-POS ٝبْ ثشد و ٝثش سٚي ػخت
افضاسٞبي ٔختّفي تحت اخشاػت .تِٛيذ ٘شْ افضاسٞبي ٔختّف خٟت اػتفبد ٜآٟ٘ب دس  EFT-POSثخؾ ديٍشي
اص تٛا٘بيي ٞبي ايٗ ٌشٔ ٜٚحؼٛة ٔي ؿٛد.
٘شْ افضاسٞبي تىٕيّي ٔشتجظ ثب خذٔبت دشداخت ٘ظيش دشتبَ خبٔغ ٔذيشيت خذٔبت ػٛئيچ ،دشتبَ ٌضاسؿبت
ٔذيشيتي كبدسوٙٙذٌبٖ ،دزيش٘ذٌبٖ  ٚداس٘ذٌبٖ وبست ،اتلبَ ػٛئيچ دشداخت ث ٝػبٔب٘ٞ ٝبي اسػبَ SMS
 ، EMAILٚػيؼتٓ دشداخت ثب ٔٛثبيُ) ،(Mobile paymentػيؼتٓ ٔذيشيت وبستٟبي ٛٞؿٕٙذ (Smart
) ،Cardsػيؼتٓ وٛدٗ اِىتش٘ٚيه  ٚػيؼتٓ وبستٞبي ٔدبصي )٘ (Virtual Cardsيض خضء ػبيش تِٛيذات
٘شْ افضاسي ايٗ ٌش ٜٚاػت.
ٕٞچٙيٗ ػبٔبٌ٘ ٝضاسؽٞبي ٔذيشيتي ثب تٛا٘بيي اتلبَ ث ٝدشتبَ خذٔبت وبست يىي ديٍش اص ٔحلٛالت ايٗ ٌشٜٚ
اػت.

خذمات مشايرٌ ای :
سا ٜا٘ذاصي  ٚاػتفبد ٜاص خذٔبت وبست  ٚث ٝد٘جبَ آٖ ٔٛفميت دس اٞذاف تشػيٓ ؿذٔ ،ٜؼتّضْ اعالع اص چٍٍ٘ٛي
اخشا  ٚثش٘بٔٞ ٝبي ديٛػت ٝاي اػت وٌ ٝشٔ ٜٚب ثب تدبسة خٛد ٔي تٛا٘ذ دس اثتذا  ٚع َٛاخشاي دشٚط ٜيبسي سػبٖ
ؿٕب ثبؿذ.
اػتفبد ٜاص وبست ،تٟٙب ث ٝػٛٙاٖ اثضاسي خٟت سػيذٖ ث ٝاٞذاف ٔيبٖ ٔذت  ٚدساصٔذت ٔدٕٛػٞ ٝب ٔف ْٟٛداسد .ثٝ
عٛس ٔثبَ اػتفبد ٜاص خذٔبت وبستٟبي أتيبصي(ٚفبداسي) ،ثشاي ٘يُ ثٞ ٝذف ٔـتشي ٔذاسي ،فشٚؽ ثيـتش ٚ
ٚفبداسػبصي ٔـتشيبٖ ا٘دبْ ٔي دزيشد .ثٙبثشايٗ چٍٍ٘ٛي اخشا ٕٞيـٕٟٔ ٝتش اص ٚخٛد چٙيٗ ػيؼتٕي خٛاٞذ ثٛد.
ٚيب دس ٔٛسد اػتفبد ٜاص وبستٟبي اػتجبسي ٔ -ؼٕٛالً ٞش ٔدٕٛػ ٝاي اٞذافي ٘ظيش خٕغ آٚسي ٘مذيٍٙي ،فشٚؽ
ثيـتش  ٚث ٝد٘جبَ آٖ ػٛد ثيـتش ٔذ ٘ظش داسد  ٚثشاي سػيذٖ ث ٝچٙيٗ اٞذافي ٔؼّٕبً ثبيذ حؼبة ؿذ ٚ ٜعجك
ثش٘بٔ ٝديؾ سفت.

اص آ٘دبئيى ٝگريٌ كاسيان كارت تدبسة فشاٚا٘ي دساخشاي چٙيٗ دشٚطٞ ٜبيي داسدٕٛٞ ،اس ٜدس وٙبس ٔـتشيبٖ خٛد
لشاس داؿت ٚ ٝثب ايذٞ ٜبي خذيذ  ٚدٛيبي خٛد ،دس خٟت ٘يُ ث ٝاٞذاف آٟ٘ب ٌبْ ثشٔي داسد .چٍٍ٘ٛي اخشا ٚ
ٕٞچٙيٗ سٚؽ وبس ،خضء ٕٟٔتشي اص ٚخٛد اثضاس ث ٝحؼبة ٔي آيذٔ .ب ٔذػي ٞؼتيٓ دس ايٗ ٔٛسد ٔتخلق
ٞؼتيٓ ٕٛٞ ٚاس ٜدس خٟت ثٛٔ ٝفميت سػب٘ذٖ دشٚط ٜؿٕب ٌبْ ثشداؿت ٚ ٝسإٙٞبي ؿٕب خٛاٞيٓ ثٛد.

پایذاری ي امىيت :
پایذاری ٘يبص ٞش ؿجى ٚ ٝثؼتش ٔـتشوي اػت ،لبثُ اعٕيٙبٖ ثٛدٖ خٟت دػتشػي ٕٞيـٍي  ٚوٕتشيٗ احتٕبَ
لغغ ؿذٖ اص ٘ىبت ثؼيبس ٔ ٟٓدس ؿجىٞ ٝبي ديتب  ٚػٛئيچ ٞبي دشداخت اػت .لغغ ؿذٖ چٙيٗ ؿجىٞ ٝبيي
ثبيذ ث ٝكفش ٔيُ ٕ٘بيذ .ثشاي ايدبد چٙيٗ لبثّيتي ٔؼّٕبً ٞضيٞ ٝٙبي ٘ؼجتبً صيبدي ٘يض ثبيذ دشداخت ؿٛد وٝ
اختٙبة ٘بدزيش اػت .اص تٕبٔي ػشٚسٞب ثبيذٞ Mirrorبي ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ و ٝاص ٘ظش فيضيىي ٔ ٚىب٘ي ٔؼتمُ
ثبؿٙذ  ٚثذيٗ تشتيت ثتٛاٖ دس كٛست ايدبد اختالَ دس ٞش ػشٚسي اص ػشٚسٞبي دـتيجبٖ اػتفبد ٜوشد .اعالػبت
٘يض ثبيذ ث ٝكٛست تىشاسي دس ديتبػٙتشٞبي ٔدضا ٍٟ٘ذاسي ؿ٘ٛذ تب دس كٛست ايدبد اختالَ دس ٞش ديتبػٙتش اص
ديٍشي اػتفبد ٜؿٛدٔ .ذ يشيت چٙيٗ دشداصؿي ٘يض ثؼيبس حبئض إٞيت  ٚديچيذ ٜخٛاٞذ ثٛد .ػشٚسٞب  ٚؿجى ٝديتب
ٌش ٜٚوبػيبٖ وبست تٕبٔي ايٗ خلٛكيبت سا داؿت ٚ ٝثذيٗ تشتيت دبيذاسي خٛد سا ث ٝحذاوثش ٘ضديه وشدٜ
اػتٔ .ـتشيبٖ ٔب ٘يض ثب ديذٖ چٙيٗ ػّٕىشدي ٔغٕئٗ خٛاٙٞذ ثٛد ؤ ٝـىالت ث ٝحذالُ ٕٔىٗ وبٞؾ خٛاٞذ
يبفت .ايٗ ٌش ٜٚػال ٜٚثش ايشاٖ دس وـٛسٞبي أبسات ٔتحذ ٜػشثي  ٚايبالت ٔتحذ ٜآٔشيىب ثش سٚي ػشٚسٞبي
اختلبكي ،ػيؼتٓ خٛد سا اػتمشاس داد ٜتب دبيذاسي خٛد سا ث ٝحذاوثش ٕٔىٗ ثشػب٘ذ.

أٙيت اص ديٍش ٘ىبت ثؼيبس ثبإٞيت دس حٛص ٜخذٔبت وبست  ٚدشداخت اػت .تجبدَ اعالػبت أٗ  ٚدػتشػي
عجم ٝثٙذي ؿذ ٜث ٝاعالػبت ثؼيبس حبئض إٞيت اػت .ؿجى ٝايٗ ٌش ٜٚتحت دأيٗ ثيٗ إِّّيsecond-
 ٚpos.comؿشوت  Live Loyalty Cardثجت ؿذ ٚ ٜوّي ٝتجبدَ اعالػبت ايٗ ؿجى ٝاص عشيك ٚة ثب
دشٚتىُ( SSLدسٌب ٜالي ٝأٗ) تحت وٙتشَ  VeriSignا٘دبْ ٔي دزيشد .وّي ٝتجبدالت فشٚؿٍبٜٞب  ٚػشٚسٞب
٘يض تٛػظ دػتٍبٟٞبي  EFT-POSث ٝكٛست "وذؿذ "ٜا٘دبْ ٔي ؿٛد تب ضٕٗ "ػبدٌي اػتفبد "ٜأٙيت
اعالػبت ٔجبدِ ٝؿذ ٜسا تضٕيٗ ٕ٘بيذ .ضٕٗ ايٙى ٝأٙيت ؿجى ٚ ٝػشٚسٞبي ايٗ ٔدٕٛػ ٝثب اػتب٘ذاسٞبي PCI
ٛٔComplianceسد ثبصسػي ٕٞيـٍي  securitymetrics.comاػت .ؿجى ٚ ٝػشٚسٞبي ايٗ ٌشٜٚ
داساي ثش چؼت اػتب٘ذاسد ثيٗ إِّّي أٗ  Credit Card Safeاػت.

ارتباط با دفتر مركزي:
تلفن 734-55550474 :
734-55570474
سامانه پیـام كوتاه47770474 :
ایمیل info@kasiancard.ir:

