
 

 

 سواالت متداول 

 

 
 شما ( Aspenاطالعات درباره کارت آسپن )

 

 شما کارت اعتباری نیست. ( Aspenکارت آسپن ) •
 

 تنها وزارت کشور بریتانیا می تواند وجه کارت شما را تأمین نماید. •
 

 نمایید. توانید از آن برای ارسال یا دریافت پول استفاده این کارت حساب بانکی ندارد زیرا شما نمی  •
 

این کارت تنها توسط شخصی که کارت به او اختصاص داده شده است قابل استفاده است. نگهداری ایمن از کارت جزء   •

 های شما است. مسئولیت
 

 از آن محافظت کنید.  PINالزم است با به خاطر سپردن شماره  •
 

 . های غیرتماسی، تلفنی یا اینترنتی نخواهید بودشما قادر به انجام پرداخت  •
 

 ممکن است برای خرید کاالها یا خدمات خاصی در استفاده از کارت خود محدودیت داشته باشید.  •
 

تواند چگونگی استفاده از کارت را بررسی نماید تا از تقلب و کالهبرداری جلوگیری و از  وزارت کشور بریتانیا می •

 کاربران خدمات ما حفاظت نماید. 
 

 شرح داده شده است کارت خود را فعال نمایید.الزم است به روشی که در پایین  •

 
 

 خود استفاده کنید تا ( Aspenتوانید از کارت آسپن )شما می

دارند تا میزان موجودی   Mastercardهایی که نشان  فروشی را در اغلب فروشگاه  هزینه معامالت خرده  •
 دردسترس خود پرداخت نمایید.

 گویند چک کنید.که به آن دستگاه دریافت وجه نقد نیز می  مانده حساب خود را در یک دستگاه خودپرداز •

 گیرند.ها بابت این کار کارمزد می توانید پول را از دستگاه خودپرداز برداشت کنید اما بدانید که برخی از دستگاهمی •
ان حاصل  توانید فقط پول موجود در کارت را خرج کنید. الزم است از وجود پول کافی پیش از خرید اطمین شما می  •

 نمایید چرا که ممکن است پرداخت شما لغو گردد. 

 
 

 گردد؟ آیا هنگام استفاده از کارت من در بریتانیا کارمزد تراکنش کسر می

 گردد. در بریتانیا هیچ کارمزد تراکنش از کارت شما کسر نمی ( Aspenهنگام استفاده از کارت آسپن ) •



 

 

 خود را فعال کنید.( Aspenکارت آسپن )

 

 
 استفاده از خدمات تلفن خودکار شبانه روزی ما 

 

 +4408002461327شماره تلفن:  ✓

 زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید. ✓

 خود انتخاب کنید. (  PINرا برای نمایش پین کد ) 1سپس گزینه  ✓

 و تاریخ تولد خود را وارد کنید. ( Aspenرقمی روی کارت آسپن ) 16شود تا شماره از شما خواسته می  ✓

  است، الزم است شماره را روی صفحه کلید به ترتیب ذیل وارد نمایید:1975فوریه 5برای مثال، تاریخ تولد شما ✓
050275 

 

 
 پس از اتمام مراحل مذکور، کارت شما فعال خواهد شد.  •

 

 اید.کنید که شرایط و ضوابط را خوانده و درک کرده میسازی کارت خود، موافقت  با فعال  •
 

 را امضا کنید و کارت شما آماده استفاده است. (  Aspenلطفا پشت کارت آسپن ) •

 
 

 
 موجودی کارت خود را استعالم کنید. 

 
 

 استفاده از دستگاه خودپرداز 
 

 خود هستید، لطفا  ( Aspenآسپن )اگر مجاز به برداشت وجه از دستگاه خودپرداز با استفاده از کارت  ✓

 اطمینان حاصل نمایید که کارت شما قبالً فعال شده باشد. 

را وارد کنید، استعالم مانده حساب را انتخاب کنید و  ( PINکارت خود را وارد دستگاه خودپرداز کنید، پین کد ) ✓

 موجودی حساب شما )به پوند استرلینگ( نمایش داده خواهد شد. 

 

 
 یا

 
 ز خدمات تلفن خودکار شبانه روزی ما استفاده ا

 

 +4408002461327شماره تلفن:  ✓

 زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید. ✓

 را برای استعالم مانده حساب انتخاب کنید.  2سپس گزینه  ✓

چهار رقمی خود را   ( PINو پین کد )( Aspenرقمی روی کارت "آسپن" ) 16شود تا شماره از شما خواسته می  ✓
 کنید. وارد 

 مانده حساب )به پوند استرلینگ( از طریق تلفن اعالم خواهد شد.  ✓



 

 

 در مورد کارت مفقودی یا سرقتی گزارش دهید. 

 
 استفاده از خدمات تلفن خودکار شبانه روزی ما 

 

 +4408002461327شماره تلفن:  ✓

 زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید. ✓

 کنید تا مفقودی یا سرقت کارت خود را گزارش دهید.را انتخاب  3سپس گزینه  ✓

چهار رقمی خود را وارد  ( PINو پین کد )( Aspenرقمی روی کارت آسپن )  16شود شماره از شما خواسته می  ✓

 نمایید. 

 مسدود خواهد شد. ( POSهای خودپرداز و پایانه فروش )پس از انجام این مرحله، تمامی تراکنش ✓
 

 
خواهید آن را رفع انسداد کنید یا به کارت جایگزین نیاز دارید،  خود را پیدا کردید و می ( Aspen)اگر کارت آسپن   •

 تماس بگیرید.  08088010503های مهاجرتی با شماره لطفا  با مرکز کمک 
 

 باشد.خط تلفنی ما بطور شبانه روزی و هفت روز در هفته فعال می  •



 

 

 شما ( Aspenسپن )شرایط و ضوابط کارت آ 

 

 
نامه"( ناظر بر استفاده از خدمات پرداخت که در زیر تعریف شده است، توسط شرکت "  این شرایط و ضوابط )"توافق  •

  ارائه شده است.

Prepaid Financial Services Ltd, Fifth Floor, Langham House, 12 Little Portland Street, 

Marylebone, London, W1W 8BJ 
 

توافق  • میاین  ما  خصوصی  حریم  سیاست  شرایط  بر  ناظر  همچنین  در  نامه  که  باشد 

 قابل مشاهده است.  policy-http://prepaidfinancialservices.com/en/privacyتارنمای
 

 اید.نامه را خوانده و درک نموده که شرایط این توافق  کنیدسازی کارت خود، موافقت میبا فعال  •
 

 یابد.اشاره به واحد پول )پوند استرلینگ( به معنای مقدار یا معادل پول محلی است که به کارت شما تخصیص می •
 

تفاده از  شود نیاز به تبدیل ارز با اسای در کارت شما که به ارز دیگری به غیر از پوند استرلینگ انجام می هر معامله  •

نرخ تسعیر واقعی است. اگر شما نرخ تسعیر پیشنهادی توسط معامله گر یا دستگاه خودپرداز را نپذیرید، همانطور که  

ما   تارنمای  های    /rates-https://prepaidfinancialservices.com/en/exchangeدر  نرخ  است  آمده 

 استفاده خواهد شد.  Mastercardاستاندارد 
 

 مانده حساب شما در کارت مشمول سود نخواهد شد.  •
 

محسوب می • پرداخت  پیش  خدمات  پرداخت  نیستند،  خدمات  بانکی  یا  اعتباری  محصول  و  اطمینان شوند  باید  بنابراین 

 حاصل کنید که موجودی کافی برای پرداخت هزینه معامالت خود و کارمزدهای مربوطه را دارید. 
 

پرداخت،   • پردازش هرگونه  از  قبل  است  گران ممکن  معامله  ما دربرابر کالهبرداری،  و  از شما  محافظت  منظور  به 

قادر به دریافت مجوز الکترونیکی نباشد، ممکن است نتوانید   گرمجوز الکترونیکی را درخواست نمایند. چنانچه معامله 

 به پرداخت خود ادامه دهید. 
 

ممکن است ما استفاده از خدمات پرداخت را مجاز ندانیم، چنانچه پرداخت این شرایط و ضوابط را نقض کند یا دالیل   •

اری یا هرگونه استفاده غیرقانونی یا ریزی برای کالهبردء ظن در مورد ارتکاب کالهبرداری یا طرح منطقی برای سو 

 مجاز توسط شما یا شخص ثالث در دست داشته باشیم. غیر
 

شویی یا حمایت  تان مسدود کنیم چنانچه در آن خطر پول توانیم دسترسی شخص ثالث را به حساب در صورت لزوم می  •

 های مجرمانه احساس کنیم.مالی از تروریسم، کالهبرداری یا دیگر فعالیت 
 

پرداختی را پوشش  در بعضی موارد معامله  • باشند که موجودی حساب شما مبلغ  تایید داشته  به  نیاز  گران ممکن است 

ای و هتل مثالی برای آن هستند. در  دهد و از مانده حساب شما به همان مقدار پولی را مسدود نمایند. خودروی کرایه می

معامله  که  قرار  صورتی  مجوز  پیش  توسط  گر روی حساب شما  آزادسازی وجوه  یا  و  پرداخت  تکمیل  تا زمان  دهد، 

 روز زمان ببرد به این مبلغ دسترسی نخواهید داشت.  30گر که ممکن است تا معامله
 

سیاست  • بررسی  نکنند.  قبول  را  پرداخت  ما  پرداخت  خدمات  از  استفاده  با  است  ممکن  گران  معامله  از  های  بعضی 

گر از پذیرش پرداخت با استفاده از خدمات پرداخت ما  باشد. چنانچه معامله ا میگر به عهده شمپرداخت با هر معامله 

 خودداری نماید، هیچ مسئولیتی به عهده ما نخواهد بود. 

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


 

 

گر، در صورتی که بتوانید ما را قانع کنید که تمام تالش خود را برای  در رابطه با هرگونه اختالف بین شما و معامله  •

اید، ما تا جایی که از نظر منطقی عملی باشد سعی خواهیم کرد از شما  گر مربوطه انجام داده حل اختالف با معامله 

گر در شرایطی که از کارت برای پرداخت استفاده شده  قابل حل با معامله حمایت کنیم. در صورت بروز اختالف غیر 

 گر مربوطه حل نمایید.مستقیماَ با معامله باشد، شما مسئول پرداخت هستید و باید این موضوع را 
 

 خود هستید. (  PINشما مسئول حفاظت از کارت و پین کد ) •
 

خود را در جای امن و دور از کارت نگه دارید یا هرگونه یادداشتی از شماره کارت خود  (  PINشما باید پین کد ) •

 داشته باشید و آن را برای دیگران فاش نکنید.
 

 داند، فورا  با ما تماس بگیرید. دیگری جزئیات امنیتی حساب یا کارت شما را می  کنید شخصاگر فکر می  •
 

کارت شما دارای تاریخ انقضا است که روی آن درج شده است )به ترتیب ماه/سال(. هنگامی که کارت منقضی شد   •

 دیگر قابل استفاده نیست. 
 

• PFS  دانند که پس از پایان مدت اعتبار کارت، حتی اگر  می و وزارت کشور بریتانیا این حق را برای شما محفوظ

 درخواست صدور نکرده باشید، جایگزین کارت منقضی شده را برای شما صادر نمایند. 
 

• PFS تواند در هر زمان، استفاده کلی یا جزئی شما از خدمات پرداخت یا پردازش هرگونه  یا وزارت کشور بریتانیا می

 ا معلق نماید، چنانچه: معامله )معامالت( را متوقف ی 
 

o  .هرگونه اشکال یا خطایی در سیستم )های( پردازش اطالعات مربوطه وجود داشته باشد 
 

o  کنید یا اید یا احتماال  استفاده می نامه از خدمات پرداخت استفاده کرده مطمئن شوند که شما بر خالف این توافق

 ده شود. دهید که از آن در ارتکاب تخلف استفااین احتمال را می 
 

o  .هر موجودی در دسترس ممکن است در معرض خطر تقلب و کالهبرداری و سوء استفاده قرار گیرد 

o ای ارائه داده باشید.ما گمان کنیم که شما اطالعات نادرست و گمراه کننده 
 

o  هستیم.ما طبق قانون، حکم دادگاه، الزامات پلیس یا مراجع دولتی یا نظارتی مربوطه ملزم به انجام این کار 
 

o  ء ظن وجود داشته باشد که دسترسی غیرمجاز و تقلبی به کارت شما و یا استفاده از آن یا دستکاری  این سو

 های امنیتی آن منجر به انجام یک تراکنش غیرمجاز یا تقلبی شده باشد. ویژگی
 

o  غیرقانونی بدانیم. های ممنوعه و ما دالیل منطقی داشته باشیم که شما را مظنون به انجام فعالیت 
 

o   ما قادر به تشخیص و تأیید هویت شما و یا دیگر اطالعات مربوط به شخص شما، حساب یا یک تراکنش شما

 نباشیم.
 

می  • موافقت  میشما  توافق  و  کرد  نخواهید  استفاده  غیرقانونی  صورت  به  پرداخت  خدمات  از  که  برابر کنید  در  کنید 

 تفاده غیرقانونی شما از خدمات پرداخت باشد خسارت را جبران نمایید.هرگونه ادعا یا شکایتی که ناشی از اس
 

ها و معامالت خود با معامله گر هستید. ما حق داریم اما موظف نیستیم چنین اختالفاتی را رصد  شما تنها مسئول تراکنش  •

 گری کنیم.یا میانجی
 

بگذارید، در وهله اول، باید با مرکز پاسخگویی وابسته به مرکز  اگر تمایل دارید موضوع اختالف را با ما در میان  •

 تماس گرفته مستقیما  با 08088010503های مهاجرتی با شماره: کمک



 

 

درنگ و منصفانه  یکی از اعضای گروه مرکز پاسخگویی به مهاجران صحبت کنید. این فرد تالش خواهد کرد مشکل شما را بی

در وزارت  (  ASPENاگر گروه پاسخگویی به مهاجران نتواند مشکل شما را حل کند، تماس شما را به گروه آسپن )  حل نماید.

 کند که سپس این گروه مسئله شما را پیگیری خواهد کرد. کشور منتقل می

 

رای شما  اید ولیکن نتیجه آن ب چنانچه پاسخی از بخش خدمات مشتریان گروه پاسخگویی به مهاجران دریافت کرده  •

های مهاجران با شماره تلفن:  بخش نبوده است، لطفا  با مرکز پاسخگویی وابسته به مرکز کمکرضایت 

تماس گرفته و مستقیما  با یکی از اعضای این مرکز گفتگو نمایید. این فرد شکایت شما را ثبت   08088010503

خواهد داد. این مرجع پس از رسیدگی به   های مهاجران ارجاعها در مرکز کمک کرده به بخش رسیدگی به شکایت 

 شکایت پاسخی مربوطه به شما خواهد داد. 
 

روز پاسخی را    5پس از ثبت شکایت، گروه رسیدگی شکایات ما بررسی های الزم را انجام خواهد داد و ظرف مدت   •

نمود. شکایت پس از   به مهاجران دریافت خواهید  پاسخگویی  به سازمان روا   8از طرف گروه  دید و مهاجرت  روز 

این ارجاع داده می (  UKVIبریتانیا ) نتوانیم در  پرداخت. چنانچه  به حل و فصل اختالف خواهد  این سازمان  شود و 

نماییم، طی   تأخیر و    15مدت شکایت را حل و فصل  دلیل  داد و  دریافت شکایت اطالع خواهیم  از زمان  پس  روز 

 دریافت شکایت اعالم خواهیم کرد.  روز پس از  35مهلت پاسخگویی نهایی را حداکثر طی 
 

افزون بر این، اگر گروه رسیدگی به شکایت قادر به حل آن نباشد و شما تمایل داشته باشید شکایت خود را نزد مقام   •

 ,Key Plaza, 183 Marsh Wall, Londonباالتر مطرح کنید، لطفا  به سازمان مدافع حقوق مالی به آدرس:  

E14 9SR    تارنمای: مراجعه در  مالی  حقوق  مدافع  سازمان  توسط  شده  ارائه  خدمات  جزئیات    نمایید. 

ombudsman.org.uk-https://www.financial /  باشد.قابل مشاهده می 
 

• PFS ل کننده داده ها است که در دفتر کمیساریای اطالعات بریتایا با شماره یک کنترZ1821175   .ثبت شده است 
 

برای اینکه بتوانیم خدمات مربوط به کارت را به شما ارائه دهیم، الزم است اطالعات شخصی مربوط به شخص شما   •

انجام   به منظور  قانونی  بر یک مبنای  یا  با کسب رضایت قبلی شما  یا  را  پولشویی  با  تعهدات خود در زمینه مبارزه 

 های دولتی گردآوری و پردازش کنیم. مقررات دیگر سازمان 
 

به منظور گردآوری اطالعات شخصی شما رضایت شما کسب خواهد شد. شما حق دارید این شرط را بپذیرید یا رد   •

ید، از آنجایی که این نهاد به عنوان  در صورتی که رضایت به گردآوری و پردازش اطالعات خود نداشته باش  کنید.

 باشد از ارائه خدمات بعدی به شما خودداری نماید. موسسه خدمات مالی تعهدات مربوطه دارد مجاز می 
 

تایید هویت شما و پیروی از  ممکن است اطالعات شخصی شما را برای دیگر سازمان  • یا به منظور  ها افشا نماییم و 

سا و  شویی  پول  بر  ناظر  از  مقررات  سوابقی  نماییم.  کسب  را  شما  مورد  در  بیشتری  اطالعات  دولتی،  مقررات  یر 

 سواالت ما در پرونده شما باقی خواهد ماند.
 

  PFSممکن است در هنگام برخورد با حساب شما اطالعات شخصی شما را به نهاد ثالث ارائه دهنده خدمات که با   •

د ما  که  ثالثی  هر طرف  نماییم.  منتقل  دارد  می اده قرارداد  اشتراک  به  او  با  را  شما  امنیت  های  حفظ  به  ملزم  گذاریم 

تنها می  و  است  داده اطالعات شما  آن  از  داده  تواند  ارائه  شما  به  ما  از طرف  که  کند  استفاده  انجام خدماتی  برای  ها 

 شود. می
 

صالح نماییم. اطالع از  ها( را به روزرسانی یا ا ها و محدودیت ممکن است شرایط و ضوابط )از جمله برنامه هزینه  •

 ماه قبل از طریق تارنمای ما، و یا پست الکترونیکی یا پیامک داده خواهد شد.  2هرگونه تغییرات حداقل 
 

می  • نگهداری  مشتریان  حساب صندوق  در  شما  تراکنش وجوه  بازپرداخت  منظور  به  ویژه  به  از طریق  شود  که  هایی 

می  انجام  شما  اعتباری  در کارت  وجوه  این  مالی    شود.  خدمات  که  غیرمحتمل  موارد  در  و  است  قانون  حمایت 

 پرداخت به ورشکستگی برسد وجوه الکترونیکی شما حفظ خواهد شد. پیش
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