
 

 

 په مکرر ډول پوښتل شوې پوښتنې

 

 
 کارت په اړه معلومات ( Aspenستاسې د اسپن )

 

 ستاسې اسپن کارت يو کريډيټ کارت نه دی۔  •
 

 يواځې د کورنيو چارو دفتر ستاسې په کارت کې پېسې جمع کوالی شي۔ •
 

 واستوئ/ترالسه يې کړئ۔ دغه کارت بانکي حساب نلري نو تاسې دغه نشئ استعمالولی تر څو پېسې  •
 

کارت يواځې هغه کس کارولی شې چا ته چې سپارل شوی وي. دا ستاسې مسؤليت دی تر څو ډاډ ترالسه کړئ چې   •

 دغه کارت خوندي وساتئ۔ 
 

 شمېرې حفاظت وکړئ۔  PINتاسې بايد د ياد ساتلو په وسيله د دغه  •
 

 رې تاديې وکړئ۔ تاسې به نشئ کوالی پرته د اړيکو، تليفوني يا انترنيت له ال •
 

 تاسې بايد د کارت استعمالولو له الرې له ځينو توکو او خدمتونو له پيرودلو څخه محدود کړل شئ۔  •
 

د کارت د استعمال بياکتنه کوالی شي تر څو د درغلۍ څخه يې خوندي کړي  ( Home Officeد کورنيو چارو دفتر ) •

 وکړي۔ او زموږ د خدمت کاروونکو په محافظت کې مرسته 
 

 تاسې بايد له استعمال څخه مخکې خپل کارت فعال کړئ لکه څنګه چې الندې تشريح شوي دي۔  •

 
 

 تاسې به کوالی شئ خپل اسپن کارت استعمال کړئ تر څو 

په زياتره پلورنځيو کې چې د ماسټرکارډ لوګو يا نخښه لري، د خپل موجود بيالنس تر حده، د پرچون سودا پېسې   •
 تاديه کړئ۔ 

 کې خپل پاتې بيالنس وګورئ، چې د نغدو پيسو د ايستلو ماشين هم بلل کيږې۔  ATMپه يوه  •

تاسې د نغدو پيسو له ماشين څخه پيسې راويستلی شئ خو پام کوئ ځکه چې ځيني ماشينونه کيدی شي د دغه خدمت   •
 لپاره فيس واخلي۔ 

تلو څخه مخکې بايد تاسو په دې پوه  تاسې يواځې هغه پيسې خرڅ کوالی شئ چې په کارت کې موجود وي۔ د توکو اخيس •

 شئ چې په کارت کې مو کافي اندازه پېسې موجودې دي ځکه کېدای شي تاديه مو رد شي. 

 
 

 ايا د راکړي ورکړي فيس تطبيقيږي کله چې په برطانيه کې له خپل کارت څخه استفاده کوم 

 کارت استعمالوئ۔ د راکړې ورکړې فيس نه اخيستل کيږې کله چې په برتانيه کې اسپن   •



 

 

 خپل اسپن کارت فعال کړئ

 

 
 ساعته خود کاره د ټليفون خدمت کارول   24زموږ  

 

 1327 246  800(  0) 44ټليفون + ✓

 د خپلې خوښې ژبه انتخاب کړئ  ✓

 مو ښکاره شي  PINګزينه انتخاب کړئ تر څو  1بيا، د  ✓

رقميزه شمېره چې ستاسې د اسپن کارت په مخ موجود وي او خپله د   16غوښتنه وشي چې خپله د له تاسې به  ✓
 زيږون نېټه داخل کړئ 

وي، تاسې بايد په دې فارميټ کې په خپل کيپېډ شمېره  1975فبروري   5که ستاسې د زيږون نېټه، د مثال په توګه  ✓
 050275داخل کړئ: 

 

 
 کله چې پورته ښوول شوي قدمونه بشپړه کړئ، ستاسې کارت به فعال شي۔  •

 

 د خپل کارت فعالولو له الرې، تاسې توافق کوئ چې شرايط او ضوابط مو لوستلي او پرې پوه شوي ياست۔  •
 

 شا السليک وکړئ او ستاسې کارت د استعمال لپاره چمتو دی۔  مهرباني وکړې د خپل اسپن کارت پر •

 
 

 
 په خپل کارت کې بيالنس چيک کړئ

 
 

 ماشين کارول  ATMد نغدو پيسو د 
 

کې د خپل اسپن کارت استعمالولو له الرې پېسې راوباسئ،   ATMکه چيرې تاسې رسمي اجازه لرئ تر څو په يوه  ✓

 مهرباني وکړئ 

 ستاسې کارت دمخې فعال شوی وي۔ ډاډ ترالسه کړئ چې  

داخل کړئ، د بيالنس معلومولو انتخاب وکړئ او ستاسې   PINماشين کې دننه کړئ، خپل  ATMخپل کارت په  ✓

 بيالنس به په سکرين په )بريتانوي پونډونو کې( وښودل شي 

 

 
 يا

 
 ساعته خود کاره د ټليفون خدمت کارول   24زموږ  

 

 1327 246  800(  0) 44ټليفون + ✓

 خپلې خوښې ژبه انتخاب کړئ د  ✓

 ګزينه انتخاب کړئ تر څو خپل بيالنس وګورئ  2بيا،  ✓

  4رقميزه شمېره چې ستاسې د اسپن کارت په مخ موجود وي او خپل د  16له تاسې به غوښتنه وشي چې خپله   ✓
 داخل کړئ  PINرقميز 

 ستاسې په تلفون کې به په )بريتانوي پونډونو کي( بيالنس ښکاره شي  ✓



 

 

 د بې درکه شوي يا غال شوي کارتونو راپور ورکول 

 
 ساعته خود کاره د ټليفون خدمت کارول   24زموږ  

 

 1327 246  800(  0) 44ټليفون + ✓

 د خپلې خوښې ژبه انتخاب کړئ  ✓

 ګزينه انتخاب کړئ تر څو د خپل کارت د بې درکه کېدو يا غال کېدو راپور ورکړئ  3بيا،  ✓

  4رقميزه شمېره چې ستاسې د اسپن کارت په مخ موجود وي او خپل  16  تاسې به غوښتنه وشي چې خپله له  ✓

 کوډ داخل کړئ۔  PINرقميزه 

 راکړې ورکړي به وتړل شي۔  POSاو  ATMکله چې بشپړه شي، هر ډول د  ✓
 

 
اړتيا لرئ، مهرباني کله چې تاسې خپل اسپن کارت ومومئ او غواړئ بېرته يې خالص کړۍ يا يو بديل کارت ته  •

 اړيکې ټينګې کړئ۔  503 8010 0808سره په  Migrant Helpوکړئ د  
 

 ورځې شتون لري۔  7ساعته، په اونۍ کې  24زموږ ټليفوني کرښه په ورځ کې  •



 

 

 ستاسې د اسپن کارت لپاره شرائط او ضوابط 

 

 
کارو • تاديه خدمتونو  د  )"قرارداد"(  او ضوابط  فايننشل دغه شرائط  پريپېډ  د  او  کوي چې الندې شرح شوي  لو څارنه 

 سروسز لميټيد 

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

Marylebone, London, W1W 8BJ 
 

په:   • شي  يې  موندلی  چې  دي  شامل  هم  شرائط  پاليسۍ  د  محرميت  د  زموږ  کې  قرارداد  دې  په 

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

 رداد شرائط مو لوستلي او پرې پوه شوي ياست۔ د خپل کارت فعالولو له الرې، تاسې توافق کوئ چې د دې قرا •
 

اسعارو ته اشاره )بريتانوي £( به پدې معنا وي چې مقدار يا اندازه يا د ځايي پېسو معادل کوم کې چې ستاسې کارت   •

 چمتو شوی۔ 
 

• ( بيعه  بدلون  وړ  تطبيق  د  به  کول  تاديه  کې  اسعارو  نورو  ډول  هر  په  پرته  پونډونو  بريتانوي   Applicableد 

Exchange Rate  ) په کارولو سره د اسعارو بدلون ته اړتيا لري۔ که چېرې تاسې د پېرودونکي ياATM    نغدو پيسو

ماشين لخوا وړانديز شوې د بدلون بيعه نه قبلوئ، د ماسټرکارډ معياري بيعې به تطبيقيږي لکه څنګه چې زموږ په ويب  

 . / rates-https://prepaidfinancialservices.com/en/exchangeپاڼه کې ورکړل شوي 
 

 ستاسې په کارت کې موجود بيالنس به هيڅ ډول سود ونه ګټي۔ •
 

کولو خدمتونه دي او د کريډيټ يا بانک توليد نه دی، نو تاسې بايد وخت په وخت باوري  د تاديه خدمتونه دمخې تاديه   •

 کړئ چې کافي بيالنس لرئ تر څو د خپلې راکړې ورکړي يا د تطبيق وړ فيسونو د تاديې لپاره يې وکاروئ۔ 
 

ې د برېښنايي رسمې  موږ او تاسې د درغلۍ څخه خوندي کولو په موخه، سوداګر بايد د تاديه پروسه کولو څخه مخک •

اجازې غوښتنه وکړي۔ که يو سوداګر نشي کوالی يوه بريښنايي رسمي اجازه ترالسه کړې، تاسې به نشئ کوالی خپله  

 تاديه سر ته ورسوئ۔ 
 

موږ کوالی شو د تاديې خدمت ته له اجازې ورکولو څخه انکار وکړو چې له دې شرائطو او ضوابطو سرغړونه کوي   •

يا د  يا که موږ د شک لپار يا د درغلۍ پالن کوي  يا يوه دريم ګڼې ډله درغلي کوي  ه معقول الملونه ولرو چې تاسې 

 تاديې د خدمتونو غيرقانوني يا بې صالحيته استعمال کوي۔ 
 

لپاره   • ډلې  د هرې درېم ګڼې  انکار کوالی شو،  لرلو څخه  ته ستاسې د السرسي  چېرته چې مناسب وي، موږ حساب 

زموږ په اند د پېسې مينځلو يا ترهګرۍ ته د پېسې ورکولو، درغلۍ يو کوم بل جرمي فعاليت خطر  چېرته چې به دې ته  

 وي۔ 
 

تر پوښښ الندې   • پېسې  تاديې  به د  بيالنس  اړتيا ولري چې ستاسې موجوده  ته  تاييد  بايد  په ځينې حاالتو کې، سوداګر 

ېلګو کې کرايي موټر او هوټل شامل دي۔ پداسې  ونيسي او په دغه مقدار کې به ستاسې په موجود بيالنس ونيسي۔ په ب 

حاالتو کې چې سوداګر ستاسې په حساب دمخې رسمي اجازه کيږدي، تاسې به دغه وجهي صندوق ته السرسی ونلرئ  

ورځو پورې وخت نيولی    30تر څو چې دغه تاديه بشپړه شوې نه وي يا د سوداګر لخوا ايله شوې نه وي چې د دغه د  

 شي۔
 

کيدی شي زموږ د تاديې خدمتونه کارولو له الرې تاديې قبولې نکړي۔ دا ستاسې مسؤليت دی چې د هر  ځينې سوداګر   •

يو سوداګر سره پاليسي چيک کړئ۔ که چېرې يو سوداګر زموږ د خدمتونو کارلو له الرې له تاديې قبلولو څخه انکار  

 وکړي موږ هيڅ مسؤليت نه قبلوو۔ 

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


 

 

يو سوداګر ترمابين د شخړې يا النجې په صورت کې، پداسې حال کې چې تاسې کوالی شئ موږ مطمئن  ستاسې او د  •

کړئ چې تاسې د نوموړي سوداګر سره د النجې له منځه وړلو هره هڅه کړې، موږ به ستاسې د مرستې هڅه وکړو  

النجه وي په داسې حاالتو کې  تر څو چې په مناسب ډول د کولو وړ وي۔ که چېرې د يو سوداګر سره نه حل کېدونکې 

چې کارت د تاديې لپاره استعمال شوی وي، تاسې به د تاديې مسؤليت لرئ او د اړوند سوداګر سره به په مستقيم ډول  

 دغه حل کوئ۔ 
 

 د خوندي ساتلو مسؤليت لرئ۔  PINتاسې د کارت او  •
 

جال کيږدئ او هيڅ يو کس ته يې افشا نه   خوندي او له کارت يا د کارت د شمېرې له ريکارډ څخه   PINتاسې بايد خپل  •

 کړئ۔ 
 

که تاسې فکر کوئ چې کوم بل کس ستاسې له حساب يا د کارت د خونديتوب جزئياتو څخه خبر دی، تاسې بايد  •

 ژرترژره موږ سره اړيکې ټينګې کړئ۔ 
 

ختمېدو نېټه پای ته   ستاسې کارت د ختمېدو نېټه لري چې پرې ليکل شوې ده )په دې بڼه کې مياشت / کال(۔ کله چې د  •

 ورسېږي، کارت نور نشي استعماليدای۔ 
 

• PFS   او د کورنيو چارو دفتر حق لري چې تاسې ته له نېټي څخه د تېر شوي کارت يو بديل صادر کړي که تاسې يې

 غوښتنه نه وي کړي بيا هم۔ 
 

• PFS   خدمتونه يا د راکړي ورکړې پروسه  او د کورنيو چارو دفتر کوالی شي په بشپړه توګه يا جزوي ستاسې د تاديې

 کول، هر وخت چې وغواړي ختم کړي يا يې وځنډوي که چېرې: 
 

o  .د اړوند معلوماتو د پروسېس کولو په نظام )نظامونو( کې غلطي يا ناکامي موجوده وي 
 

o موږ په معقول اساس فکر وکړو چې تاسې استعمال کړی يا په احتمالي ډول د تاديې خدمت استعمالوئ، يا د  

 دغې د استعمال اجازه ورکوئ، د دې قرارداد څخه سرغړونه کې، يا چې کوم جنايت وکړئ 
 

o  هر ډول موجود بيالنس د درغلۍ يا ناوړه استعمال په خطر کې وي 

o  موږ شکمن يو چې تاسې ناسم يا غولوونکي معلومات چمتو کړي 
 

o يا قانو يا د پوليسو اړتيا يا هر ډول دولتي  يا د محکمې حکم،  ن پلی کوونکې چارواکې موږ اړباسي  قانون، 

 چې دغسې وکړو 
 

o   ستاسې کارت ته د بې صالحيته يا غولونکې السرسي يا استعمال شک وي، يا دا چې د خونديتوب هر يو اړخ

 د ګواښ سره مخ وي، په شمول د بې صالحيته يا غولونکې راکړې ورکړې پيل کولو 
 

o  ممنوع يا غېر قانوني فعاليت ترسره کوئ موږ معقول اساس لرو چې باور وکړو چې تاسې 
 

o  موږ ونشو کوالی ستاسې پېژندګلوی يا ستاسې د حساب يا يوې راکړې ورکړې سره اړوند نور معلومات تاييد

 کړو
 

تاسې توافق کوئ چې د تاديې خدمتونه به په غير قانوني توګه نه استعمالوئ، او تاسې توافق کوئ چې موږ ته ستاسې   •

د   تاديې  د  تاوان  لخوا  بهېر  او  ادعا  ډول  هر  راغلي  ته  مخې  کې  نتيجه  په  استعمال  قانوني  غير  ډول  دې  د  خدمتونو 

 راکړئ۔ 
 

يواځې تاسې پخپله د سوداګرو سره د راکړې ورکړي مسؤليت لرئ۔ موږ حق لرو، خو هيڅ مجبوريت نلرو، چې دا   •

 ډول شخړې وڅارو يا پکې منځګړتوب وکړو۔ 
 

 Migrantسره يوه شخړه پورته کړئ، په لومړي پړاو، ستاسې لومړی ارتباط بايد د  که چېرې تاسې غواړئ زموږ   •

Help  وي، تر څو د   503 8010 0808د لومړي عکس العمل مرکز سره په 



 

 

Migrant Help FRC    ډلې د يوه غړي سره په مستقيم ډول خبرې وکړئ چې هغوي به تر شوني حده هڅه وکړي ستاسې

ټيم نشي کوالی ستونزه حل کړې، هغوي به ستاسې زنګ د کورنيو    MH FRCه ژرترژره او ښه ډول حل کړي۔ که د  ستونز

 ټيم ته انتقال کړي چې هغوي به يې بيا په غاړه واخلي۔ ASPENچارو دفتر 

 

د مشترې خدمت څخه مو ځواب ترالسه کړی وي او تاسې يې د پايلې سره خوښ نه ياست،   PFSکه چېرې د  •

شمزه اړيکې ټينګې    503 8010 0808د لومړي عکس العمل مرکز سره په  Migrant Helpباني وکړئ د مهر

ټيم سره په مستقيم ډول خبرې وکړئ، څوک چې به ستاسې شکايت ريکارډ   Migrant Help FRCکړئ تر څو د  

تاسې ته به بېرته ځواب  د شکايتونو څانګې ته واستوي، هغوي به د شکايت ارزونه وکړي او  PFSکړي او دغه به د 

 درکړي۔ 
 

ټيم به څېړڼه وکړي او د   •   5لخوا د شکايت ترالسه کولو په    MH FRCيو ځل چې ترالسه شي، زموږ د شکايتونو 

ته واستول شي او هغوي به د    UKVIورځې ورستو    8ورځو کې دننه به تاسې ځواب ترالسه کړئ۔ دغه شکايت به  

ورځې    15ی په دغه مقام شکايت حل کړئ، موږ به د شکايت ترالسه کولو  حل الرې څارنه کوي۔ که تاسې نشئ کوال 

وروستو نور تازه وضعيت تاسې ته چمتو کړو، چې د ځنډ المل به وړاندې کوو او د ځواب لپاره به يوه ورستۍ نېټه  

 ورځو نه زياتې نه۔   35ټاکو، يا د شکايت ترالسه کولو څخه وروستو د 
 

نور  له دې سره اضافي، که د شکايت  • تاسې غواړئ خپل شکايت ال  او  ټيم نشي کوالی ستاسې شکايت حل کړي،  ونو 

 ,South Key Plaza, 183 Marsh Wall, Londonپورته کړئ، مهرباني وکړئ د مالي محتسب خدمتونو  

E14 9SR    سره اړيکې ټينګې کړئ۔ د مالي محتسب خدمت لخوا وړاندې کېدونکي خدمتونو جزئيات شتون لري په
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• PFS    يو راجسټر شوی د ډيټا څارونکی دی چې برتاينه کې د رجسټريشن شمېرېZ1821175    الندې د معلوماتو د

 لري۔ کمشنر دفتر 
 

ډيټا،  • اړوند شخصي  لرو چې ستاسې  اړتيا  په موخه، موږ  د خدمتونو وړاندې کولو  اړه  په  د کارت  ته ستاسې  تاسې 

ستاسې په موافقت يا په يو قانوني اساس چې زموږ د پېسې مينځلو ضد قانون يا کوم بل دولتي سازمان ته خپل فرايض  

 پوره کړو، راټوله کړو او پروسېس يې کړو۔ 
 

ستاسې د ډيټا راټولولو لپاره به ستاسې توافق اخيستل کيږي او تاسې حق لرئ چې ورسره توافق وکړئ يا يې رد کړئ۔   •

کله چې تاسې د خپل معلوماتو پروسه کولو توافق څخه انکار وکړئ، موږ حق لرو چې د يوه مالي خدمت د ادارې په  

 توګه زموږ د مسؤليت المله ستاسې خدمتونه ختم کړو۔ 
 

ږ ستاسې شخصې معلومات له نورو سازمانونو سره چيک کوالی شو يا يې هغوي ته افشا کوالی شو او ستاسې په  مو •

دولتي   او  مينځلو  پېسې  تطبيق وړ  د  او  پېژندګلوی تصديق کړو  تر څو ستاسې  ترالسه کوالی شو  نور معلومات  اره 

 وسيه کې کيښودل شي۔ مقرراتو سره توافقت وکړو۔ زموږ د څېړنو يو ريکارډ به ستاسې په د 
 

موږ کوالی شو يو درېم ګڼې خدمت چمتو کوونکي ته ستاسې شخصي معلومات انتقال کړو چې ستاسې د حساب سره   •

قرارداد شوی وي۔ هره درېم ګڼې ډله چې موږ ورسره ستاسې شخصي معلومات    PFSاړوند معامله کې ورسره د  

يواځې د خدمت چمتو کولو لپاره وکاروي چې زموږ په    شريکوو اړ دي چې ستاسې جزئيات خوندي وساتي، او دغه

 استازيتوب يې تاسې ته چمتو کوي۔ 
 

موږ دا شرائط او ضوابط تازه کوالی يا ترميمولی شو )په شمول د فيس او حدونو مهالويش(۔ د هر ډول بدلون خبرتيا   •

 مياشتې مخکې ورکول کيږي۔  2به زموږ په ويب پاڼه، يا د برېښناليک له الرې، يا پېغام له الرې لږترلږه 
 

پريپېډ کارت له الرې راکړې ورکړې   • پېسې د مشتريانو وجهي صندوق حساب کې ساتل کيږي، خصوصا د  ستاسې 

ترسره کولو په موخه۔ دغه پېسې د قانون لخوا خوندي شوي او په داسې يو ناشنا پېښه کې چې پريپېډ مالي خدمتونه  

 نايي پېسو حفاظت کيږې۔ تنګ السى يا ديواليه شي، ستاسې د بريښ
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