
 

 

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

 

 
ስለ እርስዎ አስፐን ካርድ መረጃ 

 

• የአስፐን ካርድዎ ክሬዲት ካርድ አይደለም። 

 

• የሆም ኦፊስ ብቻ ነው ካርድዎን መሙላት የሚችለው። 

 

• ካርዱ የባንክ ሂሳብ ስለሌለው ክፍያዎችን ለመላክ/ለመቀበል መጠቀም አይችሉም። 

 

• ካርዱን መጠቀም የሚችለው ለካርዱ የተመደበው ሰው ብቻ ነው። ካርዱ በደንብ መጠበቁን ማረጋገጥ የእርስዎ ሀላፊነት ነው። 

 

• የ PIN ቁጥሩን በቃል በመያዝ በጥንቃቄ ለመጠበቅ እርምጃዎችን መውሰድ አለብዎት። 

 

• መገኛ የሌላቸውን፣ የስልክ ወይም የኢንተርኔት ክፍያዎችን መክፈል አይችሉም። 

 

• አንዳንድ እቃዎችን እና አገልግሎቶችን ለመግዛት ካርድዎን እንዳይጠቀሙ ሊከለከሉ ይችላሉ። 

 

• ማጭበርበርን ለመከላከል እና የአገልግሎት ተጠቃሚዎቻችንን ለመጠበቅ ሆም ኦፊስ የካርድ አጠቃቀምን ሊገመግም ይችላል። 

 

• ካርድዎን ከመጠቀምዎ በፊት ከታች እንደተገለጸው እንዲሠራ ማድረግ አለብዎት። 

 
 

የአስፐን ካርድዎን መጠቀም የሚችሉት 

• እስካልዎት የገንዘብ መጠን ድረስ፣ የማስተር ካርድ አርማን ከሚያሳዩ ሱቆች ለችርቻሮ ግብይቶች ለመክፈል። 

• የገንዘብ ማሽን ተብሎ በሚታወቀው በATM ላይ ቀሪ ሂሳብዎን ለማረጋገጥ። 

• ከገንዘብ ማሽን ገንዘብ ማውጣጥ ይችላሉ ነገር ግን አንዳንድ የገንዘብ ማሽኖች ለዚህ ሊያስከፍሉ ስለሚችሉ ይጠንቀቁ። 

• መጠቀም የሚችሉት ካርዱ ላይ ያለውን ገንዘብ ብቻ ነው። ክፍያው ውድቅ ሊደረግ ስለሚችል እቃዎችን ከመግዛትዎ በፊት በቂ 

ገንዘብ እንዳልዎት ማወቅ ያስፈልግዎታል። 

 
 

በዩኬ ውስጥ ካርዴን ስጠቀም የገንዘብ ዝውውር ክፍያዎች ተግባራዊ ናቸው 

• በዩኬ ውስጥ የአስፐን ካርድዎን ሲጠቀሙ የሚከፈሉ የገንዘብ ዝውውር ክፍያዎች የሉም። 



 

 

የአስፐን ካርድዎን እንዲሠራ ያድርጉ 

 

 
የ 24-ሰዓት አውቶማቲክ የሆነ የስልክ አገልግሎታችንን በመጠቀም 

 

✓ ስልክ +44 (0) 800 246 1327 

✓ የቋንቋ ምርጫዎን ይምረጡ 

✓ በመቀጠል፣ የእርስዎን PIN ለግልጽ ምርጫ 1ን ይምረጡ 

✓ በአስፐን ካርዱ ፊት ላይ ያለውን ባለ 16-አሃዝ ቁጥር እና የልደት ቀንዎን እንዲያስገቡ ይጠየቃሉ 

✓ የልደት ቀንዎ 5 ፌብሩዋሪ1975 ከሆነ ለምሳሌ፣ ቁጥሮቹን በመጻፊያው ላይ በዚህ ቅርጸት ማስገባት አለብዎት: 050275 

 

 
• ከላይ የተቀመጡትን ደረጃዎች ካሟሉ በኋላ፣ ካርድዎ መሥራት ይጀምራል። 

 

• ካርድዎ እንዲሥራ በማድረግ፣ ውሎች እና ግዴታዎችን ለማንበብዎ እና ለመረዳትዎ መስማማትዎን ያሳያሉ። 

 

• እባክዎን በአስፐን ካርድዎ ጀርባ ላይ ይፈርሙ እና ካርድዎ ልጥቅም ዝግጁ ይሆናል። 

 
 

 
ካርድዎ ላይ ያለውን ሂሳብ ያረጋግጡ 

 
 

ATM የገንዘብ ማሽንን በመጠቀም 
 

✓ የአስፐን ካርድዎን በመጠቀም ከ ATM ገንዘብ ለማውጣት ፍቃድ ካልዎት፣ እባክዎን 

መጀመሪያ ካርድዎ የሚሠራ መሆኑን ያረጋግጡ። 

✓ ካርድዎን ወደ ATM ማሽኑ ያስገቡ፣ PINዎን ያስገቡ፣ የሂሳብ መጠይቁን ይምረጡ ከዚያ ሂሳብዎ በማያ ገጹ ላይ ይታያል 

(በፓውንድ ስተርሊንግ) 

 

 
ወይም 

 
የ 24-ሰዓት አውቶማቲክ የሆነ የስልክ አገልግሎታችንን በመጠቀም 

 

✓ ስልክ +44 (0) 800 246 1327 

✓ የቋንቋ ምርጫዎን ይምረጡ 

✓ በመቀጠል፣ ሂሳብዎን ለማረጋገጥ ምርጫ 2ን ይምረጡ 

✓ በአስፐን ካርዱ ፊት ላይ ያለውን ባለ 16-አሃዝ ቁጥር እና ባለ 4-አሃዝ PIN ኮድ እንዲያስገቡ ይጠየቃሉ 

✓ ሂሳቡ በስልክዎ ላይ ይታያል (በፓውንድ ስተርሊንግ) 



 

 

የጠፉ ወይም የተሰረቁ ካርዶችን ሪፖርት ያድርጉ 

 
የ 24-ሰዓት አውቶማቲክ የሆነ የስልክ አገልግሎታችንን በመጠቀም 

 

✓ ስልክ +44 (0) 800 246 1327 

✓ የቋንቋ ምርጫዎን ይምረጡ 

✓ በመቀጠል፣ የጠፉ ወይም የተሰረቁ ካርዶችን ሪፖርት ለማድረግ ምርጫ 3ን ይምረጡ 

✓ በአስፐን ካርዱ ፊት ላይ ያለውን ባለ 16-አሃዝ ቁጥር እና ባለ 4-አሃዝ PIN ኮድ እንዲያስገቡ ይጠየቃሉ። 

✓ ከተጠናቀቀ በኋላ፣ ሁሉም የATM እና POS የገንዘብ ዝውውሮች ይታገዳሉ። 

 

 
• የአስፐን ካርድዎን ካገኙት እና እገዳውን ማንሳት ከፈለጉ ወይም ምትክ ካርድ ከፈለጉ፣ እባክዎን Migrant Helpን በ 0808 

8010 503 ያናግሩ። 

 

• የስልክ መስመራችን በቀን ለ 24 ሰዓት፣ በሳምንት ለ 7 ቀናት ክፍት ነው። 



 

 

ለአስፐን ካርድዎ ውሎች እና ግዴታዎች 

 

 
• እነዚህ ውሎች እና ግዴታዎች (“ስምምነት”) በ Prepaid Financial Services Ltd, Fifth Floor, Langham 

House, 12 Little Portland Street, Marylebone, London, W1W 8BJ የሚቀርቡትን ከታች የተገለጹትን 

የክፍያ አገልግሎቶች አጠቃቀምን ያስተዳድራሉ። 

 

• ይህ ስምምነት በ: http://prepaidfinancialservices.com/en/privacy-policy ላይ የሚገኙትን የግላዊነት 

ፖሊሲ ውሎችን ያካትታል 

 

• ካርድዎ እንዲሠራ በማድረግ፣ ውሎችን እና ግዴታዎችን ለማንበብዎ እና ለመረዳትዎ መስማማትዎን ያሳያሉ። 

 

• የገንዘብ ማጣቀሻ (ስተርሊንግ £) ማለት ካርድዎ የተሰየመበትን መጠን ወይም ተመጣጣኝ የሆነውን የአካባቢው ገንዘብ ማለት 

ይሆናል። 

 

• ከስተርሊንግ ውጪ በሆነ ገንዘብ ካርድዎ ላይ የሚካሄድ ማንኛውም ግብይት፣ ተግባራዊ የሆነውን የቅያሬ ተመን የሚጠቀም የገንዘብ 

ቅያሬን ይጠይቃል። በነጋዴው ወይም በ ATM የገንዘብ ማሽን የተሰጠውን የቅያሬ ተመን ካልተቀበሉ፣ በድረገጻችን ላይ 

እንደቀረበው https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates/ ደረጃውን የጠበቀ የማስተር 

ካርድ ተመን ተግባራዊ ይሆናል። 

 

• ካርድዎ ላይ ያለው ሂሳብ ማንኛውንም ወለድ አያገኝም። 

 

• የክፍያ አገልግሎቶች የክሬዲት ወይም የባንክ ውጤት ሳይሆኑ የቅድመ ክፍያ አገልግሎቶች ናቸው፤ ለግብይቶችዎ እና ለማንኛውንም 

ክፍያዎች ለመክፈል ከጊዜ ወደ ጊዜ በቂ የሆነ ሂሳብ እንዳልዎት ማረጋገጥ አለብዎት። 

 

• እርስዎን እና እኛን ከአጭበርባሪዎች ለመጠበቅ፣ ነጋዴዎች ማንኛውንም ክፍያ ከማካሄዳቸው በፊት የኤሊክትሮኒክ ፍቃድ ሊፈልጉ 

ይችላሉ። ነጋዴው የኤሌክትሮኒክ ፍቃድ ማግኘት የማይችል ከሆነ፣ ክፍያዎን መክፈል ላይችሉ ይችላሉ። 

 

• እነዚህን ውሎች እና ግዴታዎች ሊጥሱ የሚችሉ የክፍያ አገልግሎቶች አጠቃቀምን እና እርስዎ ወይም ሶስተኛ ወገን ማጭበርበር 

ወይም ማንኛውንም ሌላ ህጋዊ ያልሆነ ወይም ፍቃድ የሌለው የክፍያ አገልግሎቶችን ማድረግዎን ወይም ለማድረግ ማቀድዎን 

ለመጠርጠር ምክንያታዊ መሰረት ካለን ፍቃድ ልንከለክል እንችላለን። 

 

• ተገቢ ሆኖ ሲገኝ፣ የወንጀል ገንዘብን ማስቀመጥ ወይም ሽብርን በገንዘብ የመደገፍ፣ የማጭበርበር ወይም ሌላ የወንጀል ተግባር ስጋት 

ነው ብለን ለምናስበው ማንኛውም ሶስተኛ ወገን አካውንትዎን እንዳይጠቀም እናግዳለን። 

 

• በተወሰኑ አጋጣሚዎች ነጋዴዎች ያልዎት ሂሳብ የክፍያ መጠኑን እንደሚሸፍን ማረጋገጥ ሊፈልጉ ወይም በዛ መጠን ያለውን የእርስዎ 

ሂሳብ እንዲያዝ ሊጠይቁ ይችላሉ። ምሳሌዎቹ የኪራይ መኪናዎች እና ሆቴሎችን ያካትታሉ። ነጋዴው ሂሳብዎ ላይ ቅድመ ፍቃድ 

በሚያስቀምጥበት ጊዜ፣ ክፍያው እስኪጠናቀቅ ወይም በናጋዴው እስኪለቀቅ ድረስ እነዚህን ገንዘቦች ማግኘት አይችሉም ይህም እስከ 

30 ቀናት ሊፈጅ ይችላል። 

 

• አንዳንድ ነጋዴዎች የእኛን የክፍያ አገልግሎቶች በመጠቀም ክፍያን ላይቀበሉ ይችላሉ። ከእያንዳንዱ ነጋዴ ጋር ፖሊሲውን ማረጋገጥ 

የእርስዎ ሀላፊነት ነው። ነጋዴው የእኛን የክፍያ አገልግሎቶች በመጠቀም ክፍያን ለመቀበል ካልተስማማ ሀላፊነቱን አንወስድም። 

http://prepaidfinancialservices.com/en/privacy-policy
https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates
https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates


 

 

• በእርስዎ እና በነጋዴው መካከል ያለን ማንኛውም ግጭት በተመለከተ፣ ከነጋዴው ጋር ያለውን ግጭት ለመፍታት ሁሉንም ጥረቶች 

በማድረግ እኛን ማስደሰት እንደሚችሉ በማሰብ፣ እስከሚቻለው ድረስ እርስዎን ለመርዳት እንሞክራለን። ካርዱ ለክፍያ ጥቅም ላይ 

ከዋለ በኋላ ከነጋዴው ጋር ሊፈቱ የማይችል ግጭት በሚኖርበት ጊዜ፣ ለክፍያው ሀላፊነት ይወስዳሉ እና ይህንን ከነጋዴው ጋር 

በቀጥታ መፍታት አለብዎት። 

 

• ካርድዎ እና PINዎን በጥንቃቄ የመያዝ ሀላፊነት አልብዎት። 

 

• ከካርድዎ እና ከማንኛውም የካርድ ቁጥርዎ ቅጂ PINዎን መጠበቅ እና መለየት አለብዎት እንዲሁም ለማንም ሰው መናገር 

የለብዎትም። 

 

• የሆነ ሰው አካውንትዎን ወይም የካርድ የደህንነት መረጃዎችን ያውቃል ብለው ካሰቡ፣ እኛን በፍጥነት ማግኘት አለብዎት። 

 

• ካርድዎ የታተመ የአገልግሎት ጊዜው የሚያልቅበት ቀን አለው (በወር/አመት ቅርጸት)። እንዴ የአገልግሎት ጊዜው ካለቀ፣ ካርዱን 

መጠቀም አይቻልም። 

 

• PFS እና ሆም ኦፊስ እርስዎ ባይጠይቁም እንኳን የአገልግሎት ጊዜው ላለቀው ካርድ ምትክ የመስጠት መብት አላቸው። 

 

• PFS ወይም ሆም ኦፊስ ከታች ባሉት ምክንያት ክፍያ አገልግሎቶችን በሙሉ ወይም በከፊል፣ ወይም ማንኛውንም ግብይት(ቶች) 

ሂደትን በማንኛውም ሰዓት ሊያስቆሙ ወይም ሊያግዱ ይችላሉ፡ 

 

o በተገቢው የውሂብ መሥሪያ ሲስተም(ሞች) ውስጥ ማንኛውም ስህተት ወይም ብልሽት ካለ 
 

o የክፍያ አገልግሎታችንን ስምምነቱን በሚጥስ ወይም ጥቃት ለመፈጸም ከተጠቀሙ ወይም ሊጠቀሙ ከሆነ ወይም ሌላ 
እንዲጠቀመው ማድረግዎን በምክንያት ካመንን 

 
o ማንኛውም ያልዎት ሂሳብ ለማጭበርበር ወይም ያለ አግባብ ለመጠቀም ተጋላጭ ከሆነ 

o ውሸት ወይም ወደ ስህተት የሚያመራ መረጃ ሰጥተዋል ብለን ከጠረጠርን 
 

o ይህን እንድናደርግ በህግ፣ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ፣ በፖሊስ ወይም በማንኛውም የመንግስት ወይም የደንብ አስከባሪ 
ባለስልጣን ከተጠየቅን 

 
o ካርድዎን ፍቃድ የሌለው ወይም አጭበርባሪ ይጠቀመዋል የሚል ወይም ፍቃድ የሌለው ወይም የማጭበርበሪያ ግብይት 

ማስጀመርን ጨምሮ ማንኛውም የደህንነት ባህሪዎ ችግር ደርሶበታል የሚል ጥርጣሬ ካለ 

 
o የተከለከለ ወይም ህጋዊ ያልሆነ ተግባርን እያከናወኑ ነው ብለን እንድናምን የሚያደርጉ ምክንያታዊ መሰረቶች ካሉን 

 
o ማንነትዎን ወይም ከእርስዎ፣ ከእርስዎ አካውንት ወይም የግብይት ጋር የተያያዘ ሌላ ማንኛውንም መረጃ ማረጋገጥ 

ካልቻልን 

 

• የከፍያ አገልግሎቶቹን ህጋዉ ባልሆነ መንገድ ላለመጠቀም ተስማምተዋል፣ እናም እርስዎ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የክፍያ አገልግሎቶችን 

በመጠቀምዎ ለሚመጣብን ማንኛውም ይግባኝ እና ክስ ካሳ ለመክፈል ተስማምተዋል። 

 

• ከነጋዴዎች ጋር ላለዎት ተግባቦቶች ኃላፊነቱ የእርስዎ ብቻ ነው። እንደዚህ ያሉ ግጭቶችን ለመከታተል ወይም ለመሸምገል 

መብታችን የተጠበቀ ነው፤ ነገር ግን ግዴታ የለብንም። 

 

• እኛ ጋር ቅሬታ ማስገባት ከፈለጉ፣ በመጀመሪያ፣ የመጀመሪያ ግንኙነትዎ ከ Migrant Help የመጀመሪያ መልስ ሰጪ ማዕከል 

0808 8010 503 ጋር መሆን አለበት 



 

 

ይህም ለእርስዎ ጉዳይ አፋጣኝ እና በፍትሃዊነት መፍትሄ ለመስጠት የተቻለውን ሁሉ ከሚያደርገው ከMigrant Help FRC 

ቡድን አባል ጋር በቀጥታ ለመነጋገር ነው። የ MH FRC ቡድን ጉዳዩን መፍታት ካልቻሉ፣ ጉዳዩን ወደ ሆም ኦፊስ የ ASPEN 

ቡድን ጥሪውን ያዛውራሉ። 

 

• ከ PFS የደንበኛ አገልግሎቶች ቡድን መልስ አግኝተው በውጤቱ ደስተኛ ካልሆኑ፣ የ Migrant Help FRC ቡድን አባልን፣ 

ቅሬታዎን የሚመዘግብ እና ወደ PFS የቅሬታዎች ሥራ የሚመራ እንዱሁም ቅሬታዎን መርምሮ መልስ የሚሰጥዎትን በቀጥታ 

ለማናገር፣ እባክዎን የ Migrant Help የመጀመሪያ መልስ ሰጪ ማዕከልን በ 0808 8010 503 ያግኙ። 

 

• ከተቀበሉት በኋላ፣ የቅሬታዎች ቡድናችን ምርመራ ያካሂዳል ከዚያ ከ MH FRC ቡድን ቅሬታዎን በተቀበሉ በ 5 ቀናት ውስጥ 

መልስ ያገኛሉ። ቅሬታው ወደ UKVI በ 8 ቀናት ውስጥ ይሸጋገራል እናም እነሱ አፈታቱን ይቆጣጠራሉ። በዛ ጊዜ ቅሬታውን 

መፍታት ካልቻልን፣ ቅሬታውን በተቀበልን 15 ቀናት ውስጥ ለመዘግየቱ ምክንያት በማቅረብ እና ለምላሹ የመጨረሻ ቀን 

በማዘጋጀት ቅሬታውን ከተቀበልንበት ቀን በ 35 ቀናት ያልበለጠ ጊዜ ውስጥ አዲስ መረጃ እንሰጣለን። 

 

• በተጨማሪም፣ የቅሬታ ቡድኑ ቅሬታዎን መፍታት ካልቻለ እና ቅሬታዎን በደንብ ወደ ላይ መግፋት ከፈለጉ እባክዎን Financial 

Ombudsman Service at South Key Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR ን ያነጋግሩ። 

በገንዘብ እንባ ጠባቂ አገልግሎት የሚሰጠው አገልግሎት (Financial Ombudsman Service) በ 

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

 

• PFS በዩኬ ውስጥ ባለው የመረጃ ኮሚሽነር መስሪያ ቤት በምዝገባ ቁጥር Z1821175 ስር የተመዘገበ ውሂብ ሰብሳቢ ነው። 

 

• ካርድዎን የተመለከቱ አገልግሎቶችን እንድንሰጥዎ፣ በእርስዎ ፍቃድ ወይም የጸረ ህገወጥ ገንዘብ ህግን ወይም ከሌላ መንግስታዊ 

ድርጅት ያለብንን ግዴታዎች ለሟሟላት በህጋዊ መሰረት፣ ከእርስዎ ጋር የተያያዘ ግላዊ ውሂብን እንድንሰበሰብ እና እንድንሠራበት 

ይጠበቅብናል። 

 

• የእርስዎ ፍቃድ የሚያስፈልገው የእርስዎ መረጃ እንዲሰበሰብ ሲሆን የመስማማት ወይም ውድቅ የማድረግ መብት አልዎት። የእርስዎ 

መረጃ እንዲሰበሰብ እና እንዲሠራበት ፍቃድ ካልሰጡ፣ እንደ የገንዘብ አገልግሎቶች ተቋም በግዴታዎቻችን ምክንያት አገልግሎቱን 

የማቋረጥ መብታችን የተጠበቀ ነው። 

 

• የእርስዎን ግላዊ መረጃ ለሌሎች ድርጅቶች ግልጽ ልናደርግ ወይም ልናረጋግጥ እንዲሁም ማንነትዎን ለማረጋገጥ እና ተግባራዊ 

የሚሆኑ ገንዘብን ህጋዊ ማድረግ እና መንግስታዊ ደንቦችን ለማክበር ስለ እርስዎ ተጨማሪ መረጃ ልንጠይቅ እንችላለን። 

የጥያቄዎቻችን መዝገብ ፋይልዎ ላይ ይተዋል። 

 

• የአካውንትዎን ችግር በመፍታት ሂደት ውስጥ ከPFS ጋር ለተዋዋለ ሶስተኛ ወገን አግልግሎት አቅራቢዎች ግላዊ መረጃዎን 

ልናስተላልፍ እንችላለን። መረጃዎን የምናጋራው ማንኛውም ሶስተኛ ወገን የመረጃዎችዎን ደህንነት የመጥበቅ ፣ እናም በእርስዎ ቦታ 

የሚሰጡትን አገልግሎት ለማሟላት ብቻ ለመጠቀም ግዴታ አለባቸው። 

 

• እነዚህን ውሎች እና ግዴታዎች (ክፍያዎችን እና የገደብ መርሃግብሮችን ጨምሮ) ልናዘምን ወይም ልናስተካክል እንችላለን። 

የማንኛውም ለውጦች ማሳወቂያ 2 ወር አስቀድሞ በድረ ገጻችን ወይም በኢሜይል ወይም በ SMS ይሰጣል። 

 

• የእርስዎ ገንዘብ ፣ በተለይም በቅድመ ክፍያ ካርድዎ የተደረጉትን ግብይቶች ለመክፈል፣ በደንበኛ የገንዘቦች አካውንት ይይዛሉ። 

እነዚህ ገንዘቦች በህግ ይጠበቃሉ እናም በአጋጣሚ የቅድመ ክፍያ የፋይናንስ አገልግሎቶች ብድር የማይከፍሉ ሲሆኑ የእርስዎ የ e-

money ገንዘቦች ይጠበቃሉ። 

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

