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گـــــردش کارت
گـردش کارت ،کارت پرداخـت نقـدی ( ) Debit Cardاسـت که
متصـل بـه سـپرده جـاری و یـا سـپرده کوتـاه مـدت می باشـد
و شـما مشـتریان محتـرم می توانیـد بـا اسـتفاده از آن از
طریـق کانال هـای ارتباطـی ماننـد اینترنـت ،پایانه هـای
فروشـگاهی ،دسـتگاه های خودپـرداز و ...بـه سـپرده های
خـود دسترسـی داشـته باشـید.

قابلیت های گـ ـ ــردش کـ ـ ــارت
1 .1انتقال وجه تا سقف سی میلیون ریال در هر روز از طریق دستگاه های خودپرداز بانک گردشگری
و سایر بانک های عضو شتاب
2 .2انتقــال وجــه تاســقف یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال در هــر روز از طریــق پایانه هــای شــعب
بانــک گردشــگری
3 .3انتقال وجه تا سقف سی میلیون ریال در هر روز از طریق اینترنت بانک گردشگری به کارت های
سایر بانک های عضو شتاب
4 .4دریافت رمز دوم (رمز اینترنتی) و کد  CVV2جهت استفاده در شبکه پرداخت و خرید اینترنتی
5 .5پرداخت قبوض شرکت های خدماتی ( آب ،برق ،گاز ،تلفن ثابت و همراه و غیره)
6 .6اتصال چند سپرده به یک کارت
7 .7مشاهده مانده هریک از سپرده های متصل به کارت بر روی دستگاه های خودپرداز بانک گردشگری
8 .8مشاهده و دریافت رسید  10گردش آخر هر یک از سپرده های متصل به کارت بر روی دستگاه های
خودپرداز بانک گردشگری
9 .9تغییر رمز اول و دوم (رمز اینترنتی) گردش کارت

مزایای ویـ ــژه گـ ـ ــردش کـ ـ ــارت
1 .1امکان انتقال وجه نامحدود بین گردش کارت های بانک گردشگری
2 .2برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز بانک گردشگری تا سقف 4/000/000ریال در هر روز
همچنین مشـتریان عالقمند می توانند عضو باشـگاه گردشـگری ایرانیان شـوند و از تخفیف های ویژه
باشـگاه گردشـگری ایرانیـان در مرا کـز تفریحـی ،ورزشـی و آژانس هـای طـرف قـرارداد باشـگاه برخـوردار
گردنـد .شـما مشـتریان محتـرم می توانیـد بـا دریافت تخفیف خـاص و پرداخت هزینه هـای مربوطه در
شـعب بانـک گردشـگری عضـو نقـره ای و یا طالیی باشـگاه گردشـگری ایرانیان شـوید.

سفــر کارت
دارنـدگان گـردش کارت نیـز می تواننـد از سـفر کارت کـه
کارتـی نقـدی اسـت و توسـط بانـک گردشـگری بـرای افـراد
واجـد شـرایط صـادر می شـود اسـتفاده نماینـد .مشـتریان
محتـرم پـس از معرفـی باشـگاه گردشـگری ایرانیـان و
اعتبـار سـنجی آنهـا توسـط شـعب می تواننـد از تسـهیالت
واریـز شـده بـه سـفر کارت خـود در مرا کـز طـرف قـرارداد
باشـگاه گردشـگری ایرانیـان اسـتفاده نماینـد.

قابلیت های سفر کارت
1 .1ارایه تسهیالت سفر کارت تا سقف  50میلیون ریال (تسهیالت مذکور در مبالغ 10میلیون ریال20 ،
میلیون ریال 30 ،میلیون ریال 40 ،میلیون ریال و  50میلیون ریال می باشد).
2 .2بازپرداخت یک ساله با بهره  14درصد
3 .3استفاده از سفر کارت در مرا کز طرف قرارداد باشگاه گردشگری ایرانیان (شامل هتل ها ،آژانس های
مسافرتی وسایر مرا کز طرف قرارداد با باشگاه)

بن کارت
کارت پرداخت نقدی الکتر ونیکی است .مدیران سازمان ها
و شـرکت ها قادر خواهند بود با اسـتفاده از آن ،کمک های
غیر نقـدی بـرای کارکنـان خـود را بـه سـهل ترین شـکل
ممکـن ارایـه نمایند.

قابلیت های بـــن کارت
 1 .1امکان برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز
 2 .2امـکان خریـد از طریـق پایانه هـای فروشـگاهی و فروشـگاه های مجـازی بانـک گردشـگری وسـایر
بانک هـای عضـو شـتاب

مـزایای ویــژه ب ــن کارت
1 .1صدور بن کارت در طرح های مختلف بنا به درخواست سازمان ها و شرکت ها
2 .2شارژ برخط (آنالین) بن کارت ها بنا به درخواست شرکت یا سازمان متقاضی
3 .3درج لوگوی شرکت و سازمان بر روی بن کارت های صادره بنا به درخواست
4 .4صدور بن کارت با قابلیت انجام ترا کنش تنها بر روی پایانه های مورد نظر شرکت
5 .5مش ــاهده مان ــده کارت ب ــر روی دس ــتگاه های خودپ ــرداز بان ــک گردش ــگری و س ــایر بانک ه ــای
عض ــو ش ــتاب
6 .6مشاهده  10گردش آخر کارت از طریق دستگاه های خودپرداز بانک گردشگری
7 .7دریافت رمز دوم ( رمز اینترنتی) برای انجام خرید و پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی
8 .8تغییر رمز اول و دوم کارت از طریق دستگاههای خودپرداز بانک گردشگری
9 .9پرداخت قبوض شرکت های خدماتی ( آب ،برق ،گاز ،تلفن ثابت ،همراه و غیره)

کارت هـــدیه
کارت پرداخـت نقـدی الکترونیکـی اسـت کـه متناسـب بـا
خواسـته شـما مشـتریان و در مبالـغ مشـخصی صـادر و در
اختیار گذارده می شـود تا از آن برای خرید کاال و خدمات
از طریـق پایانه هـای فروشـگاهی ،فروشـگاه های مجازی
و  ...بهره منـد گردیـد.

قابلیت های کارت هـــدیه
1 .1صدور کارت هدیه در طرح های مختلف
2 .2درج لوگوی شرکت بر روی کارت هدیه
3 .3چاپ متن دلخواه بر روی کارت هدیه
4 .4صدور کارت هدیه با مبالغ مختلف تاسقف  2میلیون ریال
5 .5صدور کارت هدیه با قابلیت انجام ترا کنش تنها بر روی پایانه های خاص مورد نظر شرکت
6 .6مش ــاهده مان ــده کارت ب ــر روی دس ــتگاه های خودپ ــرداز بان ــک گردش ــگری و س ــایر بانک ه ــای
عض ــو ش ــتاب
7 .7مشاهده  10گردش آخر کارت بر روی دستگاه های خودپرداز بانک گردشگری
8 .8دریافت رمز دوم (رمز اینترنتی) و کد  CVV2از طریق دستگاه های خودپرداز بانک گردشگری
9 .9تغییر رمز اول و رمز دوم (رمز اینترنتی) کارت از طریق دستگاه های خودپرداز بانک گردشگری
1010پرداخت قبوض شرکت های خدماتی ( آب ،برق ،گاز ،تلفن ثابت و همراه و غیره)

کارت مجـــــازی
بمنظـور تسـهیل مدیریـت اقسـاط و وجـوه دریافتـی ،شـما مشـتریان محتـرم می توانیـد بـرای هریـک از
افراد قسـط دهنده به شـما ،یک شـماره کارت مجازی اختصاص داده و با مراجعه به هریک از شـعب،
شـماره کارت هـای مجـازی درخواسـتی خـود را دریافـت نماییـد .کارت مجـازی کارتـی اسـت متصل به
حسـاب مشـتریان حقیقـی و حقوقـی که بصـورت فیزیکی صـادر نمی گردد.

قابلیت های کارت مجـ ــازی
1 .1واری ــز وج ــوه و اقس ــاط از کارت ه ــای بان ــک گردش ــگری و س ــایر بانک ه ــای عض ــو ش ــتاب ب ــه
کارت ه ــای مج ــازی
2 .2ارایه گزارش الکترونیکی به صورت روزانه برای واریز های انجام شده به هر کارت مجازی
3 .3مشـــاهده گـــزارش گـــردش حســـاب متصـــل بـــه کارت هـــای مجـــازی صـــادر شـــده از طریـــق
اینترنـــت بانـــک

ســایبــــــر کارت
سـایبر کارت ،کارتی اسـت که برای افزایش امنیت مالی شـما مشـتریان و کاهش امکان سـوء اسـتفاده
احتمالی در خریدهای اینترنتی توسط بانک گردشگری ارایه شده است .این نوع کارت ها موجودیت
فیزیکـی نـدارد و بـه صـورت فیزیکـی صـادر نمی گـردد و تنهـا بـا در اختیـار داشـتن یـک شـماره  16رقمـی
بعنـوان شـماره سـایبر کارت ،رمـز دوم ،کـد  CVV2و تاریـخ انقضـاء می تـوان از تمامـی ترمینال هـای
مجـازی ماننـد اینترنـت ،تلفـن ،و موبایـل اسـتفاده نمـوده و خرید اینترنتی انجـام داد.

قابلیت های سایبـــــر کارت
1 .1صدور  2کارت برای هر گردش کارت از طریق درگاه پرداخت بانک گردشگری
2 .2شارژ سایبرکارت تا سقف پنجاه میلیون ریال
3 .3شارژ سایبر کارت توسط مشتری در درگاه پرداخت اینترنتی و همراه بانک بانک گردشگری
4 .4شـارژ سـایبر کارت توسـط مشـتری در پایانه هـای خودپـرداز بانـک گردشـگری و سـایر بانک هـای
عضو شـتاب
5 .5مشاهده مانده کارت ها از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک گردشگری
انجـام خریـد از طریـق پایانـه هـای مجـازی بانـک گردشـگری و سـایر بانک هـای عضـو شـتاب و
شـرکت های ارایـه دهنـده خدمـات اینترنتـی ())PSP

