
 

 

Pirsên ku Pir Tên Pirsîn 

 

 
Agahiyên li ser Aspen Kartê we 

 

• Aspen Kartê we ne kartê krediyê ye. 
 

• Tenê Home Office dikare pere bixe kartê we. 
 

• Hesabekî bankayê vê kartê tune ye ji ber vê hûn nikarin ew bikar bînin da ku pere bişînin 
/ wergirin. 

 

• Tenê xwediyê kartê dikare kartê bikar bibîne. Berpirsîyariya we ye ku kart di ewlehiyê 

de bimîne. 

 

• Divê hûn bi jiber kirina hejmara PINê dest bi parastina vê bikin. 
 

• Hûn nikarin bi vê kartê danûstendinên bêtemas, li ser telefonê an înternetê bikin. 
 

• Dema bi kar anîna kartê xwe dibe ku hûn ji bo stendina hin berhem û xizmetan werin 
sînordar kirin. 

 

• Home Office ji bo parastina dijî sextekariyê û ji bo parastina bikarhênerên xizmetên me 

dikare bikaranîna kartê kontrol bike. 

 

• Beriya ku hûn bikaribin kartê xwe bikar bînin divê hûn teqez kartê xwe wekî ku li jêr 
hatiye ravekirin, aktîf bikin. 

 
 

Hûn ê bikaribin Aspen kartê xwe ji bo van tiştan bikar bînin 

• Ji bo xercên xwe yên şexsî, li gelek dikanên ku logoya Mastercardê nîşan didin, bi 
qasî ku pereyê we yê di kartê de heye hûn dikarin danûstendinê bikin. 

• Pereyên xwe yên mayî ji ATMyê kontrol bikin, ku ATM her wisa wekî makîneya pereyan jî 
tê binav kirin. 

• Hûn dikarin pere ji makîneya pereyan bikşînin lê baldar bibin ku makîneyên pereyan 
dikarin ji bo vî karî pere ji we bigirin. 

• Hûn dikarin tenê pereyên ku di kartê we de heyî xerc bikin. Beriya ku hûn tiştan bistînin 

divê hûn bizanibin ku pereyê lazim tê de heye an na, dibe ku danûstendin pêk nayê. 

 
 

Gelo di dema bikar anîna kartê xwe li KYyê (Keyaniya Yekbûyî) xercên danûstendinê tên birîn? 

• Ew dema ku hûn li KYyê Aspen kartê xwe bikar bînin xercên danûstendinê nayên birîn. 



 

 

Aspen Kartê xwe aktîf bikin 

 

 
Bikar anîna xizmeta me ya telefonê ya otomatîk a 24 saetî 

 

✓ Telefon +44 (0) 800 246 1327 

✓ Zimanê xwe yê tercîhkirî hilbijêrin 

✓ Paşê, Bijareya 1em hilbijêrin û PINa xwe binivîsin 

✓ Dê ji we were xwestin ku 16 reqamên li pêşiya Aspen kartê û tarîxa rojbûna xwe 
binivîsin 

✓ Bo nimûne heke rojbûna we 5ê Sibata 1975an be, divê hûn hejmaran wekî 050275 

binivîsin 

 

 
• Dema ku we gavên li jor ravekirî pêk anî, dê kartê we aktîf bibe. 

 

• Bi aktîf kirina Kartê xwe hûn qebûl dikin ku we şert û mercan xwendiye û qebûl kiriye. 

 

• Ji kerema xwe pişta Aspen Kartê xwe îmze bikin û kartê we ji bo bikar anînê amade ye. 

 
 

 
Pereyê mayî di kartê xwe de kontrol bikin 

 
 

Bikar anîna makîneya pereyê ATM 
 

✓ Heke hûn bikaribin bi bikar anîna Aspen kartê xwe ji ATMyê pere bikşînin, ji kerema 

xwe 

jê bawer bin ku kartê we berê hatiye aktîf kirin. 

✓ Kartê xwe têxin makîneya ATMyê, PINa xwe binivîsin, Pirsa Pereyan (Balance 

Inquiryê) hilbijêrin û pereyê we (bi Pound Sterlingê) dê li ser ekranê were nîşandan 

 

 
AN 

 
Bikar anîna xizmeta me ya telefonê ya otomatîk a 24 saetî 

 

✓ Telefon +44 (0) 800 246 1327 

✓ Zimanê xwe yê tercîhkirî hilbijêrin 

✓ Paşê, Bijareya 2yem hilbijêrin ku pereyê xwe bibînin 

✓ Dê ji we were xwestin ku 16 reqamên li pêşiya Aspen kartê û PIN koda xwe ya 4 
reqamî binivîsin 

✓ Pereyê we (bi Pound Sterlingê) dê li ser telefonê were eşkere kirin 



 

 

Raporkirina Kartên Wendakirî an Dizîkirî 

 
Bikar anîna xizmeta me ya telefonê ya otomatîk a 24 saetî 

 

✓ Telefon +44 (0) 800 246 1327 

✓ Zimanê xwe yê tercîhkirî hilbijêrin 

✓ Paşê, Bijareya 3yem hilbijêrin ku kartê xwe wekî Wendabûyî an Dizîkirî rapor bikin 

✓ Dê ji we were xwestin ku 16 reqamên li pêşiya Aspen kartê û PIN koda xwe ya 4 

reqamî binivîsin. 

✓ Piştî temamkirinê, hemû danûstendinên ji ATM û POSê dê werin asteng kirin. 

 

 
• Heke hûn Aspen kartê xwe bibînin û bixwazin astengiyê rakin an jî heke di dewsê de 

karteke ji we re lazim be ji kerema xwe ligel Alîkariya Koçberan têkilî daynin li ser 0808 

8010 503. 

 

• Xeta me ya telefonê rojê 24 saetan, hefteyê 7 rojan vekiriye. 



 

 

Şert û Mercên bo Aspen Kartê we 

 

 
• Ev şert û mercan ("Peyman") ku li jêr hatine diyar kirin bikar anîna Xizmetên 

Muçedayînê yên ji teref Prepaid Financial Services Ltd, Fifth Floor, Langham House, 12 

Little Portland Street, Marylebone, London, W1W 8BJ nîşan didin. 

 

• Ev peyman herwiha şertên Polîtîkayên Veşarîtiyê yên me jî dihewîne li: 

http://prepaidfinancialservices.com/en/privacy-policy 

 

• Bi aktîf kirina Kartê xwe, hûn qebûl dikin ku we şertên Peymanê xwendiye û fehim 

kiriye. 

 

• Referansa dowîzekê (Sterling £) tê wê maneyê ku mîqdar an jî dowîzê herêmî yê 

hevahengê dowîzê kartê we nîşan dide. 

 

• Ji bilî Sterlingê ji bo Danûstendinên bi dowîzên din yên bi kartê we veguherîna dowîzê 

lazim e bi bikaranîna Rêjeya Veguherîna Pêkanîn. Heke hûn rêjeya guherînê ya ji teref 

firoşkar an jî ATMa makîneya pereyan qebûl nekin dê rêjeyên standart ên Mastercardê 

werin tetbîqkirin wekî ku di malpera me de hatiye diyarkirin 

https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates/. 

 

• Dê faîz li ser pereyê we yê di kart de mayî zêde nebe. 
 

• Xizmetên Muçedayînê xizmetên muçedayînên pêş de ne, û ne berhemeke banka an 

krediyê ne. Ji ber wê divê hûn car caran teqez bikin ku Pereyê we yê Guncav yê li ser 

kartê we têra Danûstendin û Xercan dike. 

 

• Ji bo ku we û me ji hîlekariyê biparêzin dibe ku Firoşkar beriya Danûstendinê destûra 

elektronîk bixwazin. Heke Firoşkarek nikaribe destûra elektronîk bigire dibe ku hûn 

nikaribin Danûstendina xwe bidomînin. 

 

• Dibe ku em bikaranîneke Xizmetên Muçedayînê red bikin ku ew şert û mercên me yên 

bikaranînê îxlal bikin an jî heke sedemeke me ya aqilane hebe ku em şik bibin hûn an jî 

terefeke sêyem sûcekê dikin an plan dikin ku sextekariyekê an jî bikaranîneke neyasayî 

û nedestûrdayî ya Xizmetên Muçedayînê bikin. 

 

• Heke lazim be em dikarin gihîştina Hesabê we asteng bikin, ji bo terefeke sêyem ku em 

bifikirin rîska paqijkirina pereyan an jî fînansekirina terorîzmê, sextekarî û çalakiyeke 

din a sûcdarî hebe. 

 

• Di hin rewşan de dibe ku Firoşkar bixwazin teqez bikin ku pereyê we yê di hesab de dê 

têra pereyê Danûstendinê bike û bixwaze ku wî mîqdarê ji Pereyê we yê Guncav 

bikişîne. Bo nimûne ji bo kirêkirina erebeyan û otêlan. Heke Firoşkar destûrdayîna-pêş 

bide ser Hesabê we hûn dê nikaribin bigihîjin pereyê xwe heta Danûstendin temam be 

an jî ji teref Firoşkar were qebûlkirin ku ev jî dikare heta 30 rojan wext bigire. 

 

• Dibe ku hin Firoşkar danûstendina bi Xizmetên me yên Muçedayînê qebûl nekin. 

Berpirsiyariya we ye ku hûn polîtîkayên her Firoşkarek kontrol bikin. Em tu berpirsiyarî 

qebûl nakin heke Firoşkar danûstendina bi rêya Xizmetên me yên Muçedayînê red bike. 
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• Heke di navbera we û Firoşkarek de pirsgirêkek derkeve, heke hûn bikarin me îqna 

bikin ku we ji xwe her tiştê lazim aniye cih bo pirsgirêka ligel firoşkar çareser bikin, 

heke em bikaribin em dê hewl bidin ku alikariya we bikin. Heke pirsgirêkek neçaresekirî 

di navbera we û Firoşkar de hebe ku we Kartê ji bo Danûstendinê bikar anîne, hûn ê ji 

bo Danûstendinê weke berpirsiyar werin qebûl kirin û mecbûr in ku vê rasterast bi 

firoşkarê tekildar re çareser bikin. 

 

• Hûn ji bo parastina Kart & PINa xwe berpirsiyar in. 
 

• Divê hûn PINa xwe biewle, dûrê Kartê xwe û her qeydeke hejmara Kartê xwe veşêrin û 

bi kesek din re parve nekin. 

 

• Heke hûn difikirin ku kesek din hesabê we û hûrgiliyên ewlehiya Kartê we dizane, divê 

hûn demildest bi me re têkilî deynin. 

 

• Demeke dawî ya bikaranîna Kartê we heye ku li ser hatiye nivîsandin (di formata 

meh/salê de). Piştî ku dema wê temam bû êdî kart nikare were bikaranîn. 

 

• Mafê PFS û Home Office heye ku di dewsa Kartê berê de ji we re karteke nû derxe heke 

hûn daxwaz nekin jî. 

 

• PFS û Home Office dikarin bikaranîna we ya Xizmetên Muçedayînê an jî temamkirina 

Danûstendinan bi temamî yan jî bi parçeyî biguherin an jî betal bikin heke: 

 

o di sîstemên prosekirina agahiyan de xeta an jî şaşiyek hebe 
 

o em bi awayekî aqilane bifikirin ku we berê Xizmetên Muçedayînê bi xirab kirina 

Peymanê û ji bo kirina sûcekê bikar aniye, an hûn ê bikar bînin an jî hûn destûr 

didin ku were bikaranîn 

 

o heke Pereyê Guncav dibe ku di bin rîska sextekarî an jî bikaranîna şaş de be 

o em guman bikin ku we agahiyên şaş an jî şaşker daye 
 

o li gor qanûn, biryara mehkemeyê û pêdiviyên polîs an jî rayedarên hikûmetî û 

eyarker em mecbûr in ku wisa bikin 

 

o heke gumana gihîştin an jî bikar anîna Kartê we ya nedestûrdayî an jî 

sextekariyê hebe, an jî heke hûrgiliyên wê yên ewlehiyê werin parvekirin, 

Danûstendineke nedestûrdayî û sextekariyê jî di nav de 

 

o heke bingeheke me ya aqilane hebe ku bifikirin hûn çalakiyeke qedexekirî û 

neyasayî dikin 

 

o em nikaribin nasname û agahiyên din ên di derbarê we, Hesabê we an jî 

Danûstendina we de tekûz bikin 

 

• Hûn qebûl dikin ku hûn ê Xizmetên Muçedayînê ji bo karên neyasayî bi kar neynin û hûn 

qebûl dikin ku li hember her îdia an jî dahatek di derbarê bikaranîna neyasayî de me 

agahdar bikin. 

 

• Hûn bi temamî berpirsiyar in di têkiliyên xwe yên ligel firoşkaran de. Mafê me heye ku 

em pirsgirêkên wisa temaşe bikin û bibin navbeynkar, lê em ne mecbûr in. 

 

• Heke hûn bixwazin Pirsgirêkekê bi me bidin zanîn, di nimûneya ewil de, têkiliya we ya 

yekem divê ligel Navenda Bersivdayîna Yekem a Alîkariya Koçberan 0808 8010 503 be 

ku rasterast 



 

 

bi endameke Koma NBY a Alîkariya Koçberan be; ya dê ji destê wê çi were dê bike ku 

pirsgirêka we cih de û adilane çareser bike. Heke AK NBY nikaribe pirsgirêkê çareser 

bike ew dê telefona we transferê Home Office Tîma Aspenê bikin û ew dê bi pirsgirêkê 

re eleqedar bibin. 

 

• Heke hûn ji bersiva PFS Xizmetên Mişteriyan razî nebin, ji kerema xwe ligel Navenda 

Bersivdayîna Yekem a Alîkariya Koçberan 0808 8010 503 têkilî deynin, rasterast bi 

endameke Alîkariya Koçberan NBY biaxivin ku ew ê şikayeta we qeyd bike û dê bişîne 

bo fonksiyona Şikayetên PFSyê û ew ê jî dê şikayetê binirxînin û dê bi bersivekê li we 

vegerin. 

 

• Piştî ku hat wergirtin Tîma me ya Şikayetan dê lêkolînekê pêk bînin û hûn ê di nav 5 

rojên piştî fîşa şîkayetê ya AK NBYê de bersivekê bigirin. Dê şikayet herwiha bo 

UKVIyê jî were şandin piştî 8 rojan û ew dê li çareseriyekê binêrin. Heke em nikaribin 

şîkayetê ew çax çareser bikin, em dê rojanekirinên 15 rojên piştî fîşê bidin zanîn ligel 

sedemeke bo derengmayîna me û danîna demeke dawî bo bersivê ku ne ji 35 rojên fîşa 

şîkayetê zêdetir be. 

 

• Bi ser de, heke Tîma Şîkayetê nikaribe şîkayeta we çareser bike û hûn bixwazin 

şîkayeta xwe berfirehtir bikin, ji kerema xwe ligel Financial Ombudsman Service at 

South Key Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR têkilî deynin. Hûrgiliyên xizmetên ji 

teref Xizmetên Ombudsmana Aborî tên pêşkêşkirin li vir guncav in 

https://www.financial-ombudsman.org.uk/ 

 

• PFS weke Kontrolkarê Agahiyan hatiye qeydkirin ligel Ofîsa Komîsyonerên Agahiyê li 

KYyê di bin hejmara qeydê ya Z1821175an de. 

 

• Ji bo dabînkirina xizmetên têkildarê kartê we, lazim e ku em daneyên şexsî yên di 

derbarê we de kom bikin, bi destûra we an jî li ser bingeha yasayî ya mecbûriyetên me 

yên bo yasayên Dij-Paqijkirina Pereyan an jî saziyên hikûmetê yên din. 

 

• Dê ji bo komkirina daneyên we destûra we lazim be û mafê we heye ku hûn qebûl bikin 

an jî red bikin. Dema hûn razîbûna bo komkirin û prosekirina daneyên xwe red bikin, 

mafê me heye ku em xizmetê nedin we ji ber mecbûriyetên xwe, weke saziyeke 

xizmetên aborî. 

 

• Dibe ku em daneyên we yên şexsî ligel saziyên din parve bikin an jî kontrol bikin û 

agahiyên dîtir yên di derbarê we de bigirin ku nasnameya we teqez bikin û bi paqijkirina 

pereyan û rastkirinên hikûmetê re li hev bin. Qeydeke lêpirsînên me dê li ser dosyeya 

we were hîştin. 

 

• Dibe ku dema eleqedariya bi Hesabê we re em daneyên we yên şexsî bi terefeke sêyem 

re parve bikin ku bi PFSyê re lihevkirî ne. Hemû terefên sêyem ku em daneyên we bi 

wan re parve dikin mecbûr in ku hûrgiliyên we di nav ewlehiyê de veşêrin û tenê dema 

ku ew ji bo we xizmet dikin wan bi kar bînin. 

 

• Dibe ku em van şert û mercan rojane bikin an jî biguherin (Tabloya Sînor û Bihayan tê 

de). Dê hemû guherîn bi rêya malpera me an bi emaîlê an jî bi SMSê herî kêm 2 meh 

berê de dê were zanîn. 

 

• Fonên we di Hesabê Fonên Mişteriyan de tê veşartin bi taybetî ji bo armanca xilaskirina 

Danûstendinên ku bi Kartê we hatine kirin. Ev fon bi hiqûqê tên parastin û di bûyereke 

nemihtemel de ku Xizmetên Aborî yên Pêşdayî îflas bikin, fonên we yên e-pereyê 

parastî ne. 
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