
 

 

 اکثر پوچھے گئے سواالت 

 

 
 کارڈ کے بارے میں معلومات  Aspenآپ کے 

 

 کارڈ کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے۔  Aspenآپ کا  •
 

 آپ کے کارڈ کو فنڈ کر سکتا ہے۔  Home Officeصرف  •
 

کر  چونکہ کارڈ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے لہذا آپ اسے ادائیگیاں بھیجنے / وصول کرنے کے لیے استعمال نہیں  •
 سکتے۔

 

کارڈ صرف اس شخص کے استعمال کے لیے ہے جسے کارڈ تفویض کیا جائے۔ کارڈ محفوظ رکھنے کو یقینی بنانا  •

 آپ کی ذمہ داری ہے۔ 
 

 نمبر زبانی یاد کر کے اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیئں۔ PINآپ کو  •
 

 یں ہوں گے۔ آپ بال رابطہ، ٹیلیفون یا انٹرنیٹ سے ادائیگیاں کرنے کے اہل نہ  •
 

 ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ مخصوص اشیاء اور سروسز خریدنے کے لیے کارڈ کا استعمال کرنے سے قاصر ہوں۔ •
 

  Home Officeدھوکہ دہی کے خالف حفاظت نیز ہماری سروس کے صارفین کو تحفظ دینے میں مدد کے لیے،  •

 کارڈ کے استمعال کا جائزہ لے سکتا ہے۔
 

 قبل آپ کو اسے ذیل میں بتائے گئے طریقے کے مطابق فعال کرنا ہو گا۔کارڈ استعمال کرنے سے  •

 
 

 کارڈ استعمال کرنے کے اہل ہوں گے برائے  Aspenآپ اپنا 

لوگو آویزاں کیا گیا ہو، آپ کے دستیاب بیلنس کی حد تک   Mastercardزیادہ تر ایسی دکانوں پر جہاں   •
 ریٹیل ٹرانزیکشنز کی ادائیگی کریں۔

 جسے کیش مشین بھی کہا جاتا ہے، سے چیک کریں۔  ATMبیلنس کسی  اپنا بقایا •

آپ کسی کیش مشین سے نقدی نکلوا سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ بعض کیش مشینیں اس کے بدلے فیس   •
 کٹوتی کر سکتی ہیں۔

در  کارڈ پر آپ صرف دستیاب فنڈز خرچ کر سکتے ہیں۔ کچھ خریدنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ بق •

 کافی فنڈز موجود ہیں کیونکہ ادائیگی مسترد بھی ہو سکتی ہے۔ 

 
 

 میں میرا کارڈ استعمال کرنے پر ٹرانزیکشن فیس قابل اطالق ہے  UKکیا 

• UK  میں آپ کےAspen  کارڈ کے استعمال پر کوئی ٹرانزیکشن فیس نہیں لی جاتی۔ 



 

 

 کارڈ فعال کریں  Aspenاپنا 

 

 
 گھنٹے خود کار فون سروس کا استعمال کرتے ہوئے  24ہماری 

 

 +44(  0) 800 246 1327فون   ✓

 اپنی ترجیحی زبان منتخب کریں ✓

 کا انتخاب کریں 1کو ظاہر کرنے کے لیے آپشن  PINاس کے بعد، اپنی  ✓

نمبر اور اپنی تاریخ پیدائش کا   ہندسی 16کارڈ کے سامنے کی طرف لکھے ہوئے  Aspenآپ سے اپنے  ✓
 اندراج کرنے کو کہا جائے گا

ہے، تو آپ کو اپنے کیی پیڈ پر اس فارمیٹ میں   1975 فروری  5مثال کے طور پر اگر آپ کی تاریخ پیدائش  ✓
 75 02 05نمبر درج کرنے چاہیئے: 

 

 
 جائے گا۔ ایک مرتبہ مذکورہ باال مراحل مکمل کرنے کے بعد، آپ کا کارڈ فعال کر دیا  •

 

 اپنا کارڈ فعال کرنے پر، آپ رضا مند ہیں کہ آپ نے شرائط و ضوابط کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے۔  •
 

 کارڈ کی پُشت پر دستخط کریں اور آپ کا کارڈ استعمال کے لیے تیار ہے۔  Aspenبراہ کرم اپنے  •

 
 

 
 اپنے کارڈ میں بیلنس کی پڑتال کریں

 
 

ATM  کیش مشین کا استعمال 
 

 سے نقدی نکلوانے کا اختیار رکھتے ہیں، تو براہ مہربانی ATMکارڈ استعمال کرتے ہوئے  Aspenاپنا اگر آپ  ✓

 یقینی بنائیں کہ آپ کا کارڈ پہلے سے فعال شدہ ہے۔ 

کا اندراج کریں، بیلنس انکوائری کو منتخب کریں اور اسکرین پر آپ کا   PINمشین میں ڈالیں،  ATMاپنا کارڈ  ✓

 لنگ میں( ڈسپلے کر دیا جائے گا بیلنس )پاؤنڈز اسٹر

 

 
 یا

 
 گھنٹے خود کار فون سروس کا استعمال کرتے ہوئے  24ہماری 

 

 +44(  0) 800 246 1327فون   ✓

 اپنی ترجیحی زبان منتخب کریں ✓

 کا انتخاب کریں  2اس کے بعد، اپنا بیلنس چیک کرنے کے لیے آپشن  ✓

کوڈ کا   PINہندسی  4ہندسی نمبر اور اپنے  16کارڈ کے سامنے کی طرف لکھے ہوئے  Aspenآپ سے  ✓
 اندراج کرنے کو کہا جائے گا

 فون پر بیلنس )پاؤنڈز اسٹرلنگ میں( دکھایا جائے گا  ✓



 

 

 گم شدہ یا چوری شدہ کارڈز کی اطالع دیں 

 
 گھنٹے خود کار فون سروس کا استعمال کرتے ہوئے  24ہماری 

 

 +44(  0) 800 246 1327فون   ✓

 پنی ترجیحی زبان منتخب کریںا ✓

 منتخب کریں  3اس کے بعد، اپنے گم شدہ یا چوری شدہ کارڈ کی رپورٹ کرنے کے لیے آپشن  ✓

کوڈ کا   PINہندسی  4ہندسی نمبر اور اپنے  16کارڈ کے سامنے کی طرف لکھے ہوئے  Aspenآپ سے  ✓

 اندراج کرنے کو کہا جائے گا۔

 ٹرانزیکشنز بالک ہو جائیں گی۔ POSاور  ATMایک مرتبہ مکمل ہوجانے پر، تمام  ✓
 

 
کارڈ مل جاتا ہے اور اسے اَن بالک کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو متبادل کارڈ درکار ہو، تو   Aspenاگر آپ کو اپنا  •

 سے رابطہ کریں۔ Migrant Helpپر  0808 8010 503براہ کرم 
 

 گھنٹے دستیاب ہے۔  24دن،   7ہماری فون الئن ہفتے کے  •



 

 

 کارڈ کے لیے شرائط و ضوابط  Aspenآپ کے 

 

 
 Prepaid Financial Services Ltd, Fifth Floor, Langham House, 12یہ شرائط و ضوابط )"معاہدہ"(   •

Little Portland Street, Marylebone, London, W1W 8BJ     کی جانب سے فراہم کردہ ذیل میں بیان کی

 سروسز کے استعمال کا نظم و نسق کرتی ہیں۔ گئی ادائیگی کی
 

فرمائیں:   • مالحظہ  میں  ذیل  ہیں  شامل  بھی  شرائط  کی  پالیسی  کی  رازداری  ہماری  میں  معاہدے  اس 

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

 اپنا کارڈ فعال کرنے سے، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ نے اس معاہدے کی شرائط کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے۔ •
 

ہے کہ وہ رقم یا مقامی مساوی کرنسی جس کیلئے آپ کے کارڈ کو  کرنسی )اسٹرلنگ £( کے حوالہ سے مراد یہ   •

 نامزد کیا گیا ہے۔
 

آپ کے کارڈ پر اسٹرلنگ کے عالوہ کسی دوسری کرنسی میں ٹرانزیکشن کے لیے، ایک قابل اطالق شرح مبادلہ کا   •

نب سے پیشکش کردہ  کیش مشین کی جا  ATMاستعمال کرتے ہوئے کرنسی کا تبادلہ درکار ہو گا۔ اگر آپ مرچنٹ یا  

معیاری   تو  کرتے،  نہیں  قبول  کو  مبادلہ  سائٹ    Mastercardشرح  ویب  ہماری  کہ  جیسا  گے  ہوں  الگو  ریٹس 

rates-https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange/ پر بتایا گیا ہے۔ 
 

 آپ کے کارڈ پر دستیاب بیلنس پر کسی قسم کا منافع نہیں لگے گا۔  •
 

ادائیگی کی سروسز پری پیڈ ادائیگی کی سروسز ہوتی ہیں نہ کہ کریڈٹ یا بینک پراڈکٹ، لٰہذا آپ کو یہ یقینی بنانا  •

 ً  کی جانے والی اپنی ٹرانزیکشنز اور کسی قسم کی قابل اطالق فیسوں کی ادائیگی کے لیے آپ  چاہیئے کہ وقتاً فوقتا

 کے پاس بقدر کافی بیلنس موجود ہو۔
 

آپ کو اور ہمیں دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے، مرچنٹس کسی ادائیگی پر عمل کرنے سے قبل الیکٹرانک تصدیق   •

تصدیق حاصل کرنے سے قاصر ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ادائیگی  طلب کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مرچنٹ برقی 

 کو جاری رکھنے سے قاصر ہوں۔ 
 

ہم ادائیگی کی سروسز کے کسی ایسے استعمال کی اجازت مسترد کر سکتے ہیں جو ان شرائط و ضوابط کی خالف   •

ثالث   فریق  یا  آپ  کہ  ہو  موجود  جواز  معقول  پاس  ہمارے  اگر  یا  ہو  مبنی  پر  کے  ورزی  سروسز  کی  ادائیگی  نے 

یا دیگر غیر قانونی یا غیر  یا ادائیگی کی سروسز کے دھوکہ دہی پر مبنی  استعمال میں کوئی دھوکہ دہی کی ہے 

 مجاز استعمال کا منصوبہ بنایا ہے۔ 
 

جہاں موزوں ہو، ہم کسی بھی فریق ثالث کے لیے، آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی کو روک سکتے ہیں، کہ جس سے   •

ی النڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی معاونت، دھوکہ دہی یا کسی دیگر مجرمانہ سرگرمی کا خطرہ محسوس  ہمیں من 

 ہو۔
 

بعض حاالت میں ہو سکتا ہے کہ مرچنٹس کو یہ تصدیق درکار ہو کہ آپ کا دستیاب بیلنس ادائیگی کی رقم کا احاطہ   •

ر ہولڈ لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس میں  کرپائے گا یا نہیں نیز یہ کہ اس رقم میں آپ کے دستیاب بیلنس پ 

کرائے کی کاریں اور ہوٹلوں کی مثالیں شامل ہیں۔ کسی مرچنٹ کی جانب سے آپ کے اکاؤنٹ پر پیشگی اجازت  

لگائے جانے کی صورت میں، ادائیگی مکمل ہونے یا مرچنٹ کی جانب سے ریلیز کیے جانے تک آپ کو ان فنڈز  

 دن کا وقت لگ سکتا ہے۔  30جس میں تک رسائی حاصل نہیں ہو گی  
 

ممکن ہے کہ بعض مرچنٹ ہماری ادائیگی کی سروسز استعمال کرتے ہوئے ادائیگی قبول نہ کریں۔ ہر ایک مرچنٹ   •

ادائیگی کی سروسز استعمال   ہماری  پتا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مرچنٹ  بارے میں  پالیسی کے  سے 

 انکار کرتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔  کرتے ہوئے ادائیگی قبول کرنے سے

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


 

 

آپ اور مرچنٹ کے درمیان کسی قسم کے تنازعہ کے سلسلے میں، آپ کی جانب سے تنازعہ کو حل کرنے کے   •

آپ  لیے تمام ممکنہ کوششیں بروئے کار النے کی تسلی ہونے کے بعد، اگر حقائق کی رو سے قابل اطالق ہوا تو ہم 

کی معاونت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی مرچنٹ کے ساتھ ایسے حاالت میں کوئی ناقابل حل تنازعہ ہوتا  

ہے کہ جس میں ادائیگی کے لیے کارڈ استعمال کیا گیا ہو، تو آپ ادائیگی کرنے کے پابند ہوں گے اور اس معاملے  

 کو براہ راست متعلقہ مرچنٹ کے ساتھ حل کریں گے۔ 
 

 کو محفوظ رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ PINکارڈ اور آپ اپنے  •
 

کو محفوظ رکھیں نیز اپنے کارڈ یا اپنے کارڈ نمبر کے کسی بھی قسم کے ریکارڈ سے کوڈ کو الگ   PINآپ اپنی  •

 رکھیں اور کسی دوسرے شخص کو مت بتائیں۔ 
 

نتا ہے، تو آپ کو فوراً ہم  اگر آپ کو لگے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے اکاؤنٹ یا کارڈ کی سکیورٹی تفصیالت جا •

 سے رابطہ کرنا چاہیئے۔
 

آپ کے کارڈ کے زائد المیعاد ہونے کی تاریخ )مہینہ / سال کے فارمیٹ میں( اس پر پرنٹ کی گئی ہے۔ زائد المیعاد   •

 ہونے پر، کارڈ کو مزید استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
 

• PFS  اورHome Office  اوجود بھی زائد المیعاد کارڈ کا متبادل  آپ کی جانب سے درخواست نہ ہونے کے ب

 جاری کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔
 

• PFS  یاHome Office   کسی بھی وقت مکمل یا جزوی طور پر ادائیگی سروسز کے آپ کے استعمال، یا کسی

 ٹرانزیکشن )ٹرانزیکشنز( پر عمل درآمد کو منسوخ یا معطل کر سکتے ہیں، اگر: 
 

o  پراسیسنگ سسٹم )سسٹمز( میں کوئی خرابی یا ناکامی ہو متعلقہ ڈیٹا 
 

o   ہمیں خاطر خواہ یقین ہو کہ آپ نے ادائیگی کی سروسز کو، اس معاہدے کی خالف ورزی یا کسی جرم کی

انجام دہی میں، استعمال کیا ہے یا ایسا کرنے کا امکان موجود ہے، یا ایسے استعمال کرنے کی اجازت دی  

 ہے
 

o  فراڈ یا غلط استعمال کا خطرہ الحق ہو دستیاب بیلنس کو 

o ہمیں شک ہو کہ آپ نے غلط یا گمراہ کن معلومات فراہم کی ہیں 
 

o   یا انضباطی حکام کی جانب سے ایسا کرنے کو کہا یا پولیس یا کسی حکومتی  ہمیں قانون، عدالتی حکم، 

 جائے 
 

o  ہ یا یہ کہ اس کی سکیورٹی  آپ کے کارڈ پر غیر مجاز استعمال یا جعل سازی پر مبنی رسائی کا شبہ  و 

خصوصیات میں سے کسی پر بھی سمجھوتہ ہوا ہو، بشمول غیر مجاز یا جعل سازی پر مبنی ٹرانزیکشن 

 کا اجراء 
 

o  ہمارے پاس یہ ماننے کے معقول جواز موجود ہوں کہ آپ ممنوعہ یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں 
 

o  ٹرانزیکشن سے جڑی کسی قسم کی معلومات کی تصدیق کرنے  ہم آپ کی شناخت یا آپ، آپ کے اکاؤنٹ یا

 سے قاصر ہوں 
 

نیز   • گے،  کریں  نہیں  استعمال  سے  طریقے  قانونی  غیر  کسی  کو  سروسز  کی  ادائیگی  آپ  کہ  ہیں  کرتے  تسلیم  آپ 

ادائیگی کی سروسز کے آپ کی طرف سے کیے جانے والے کسی بھی غیر قانونی استعمال کی صورت میں کسی  

 یا قانونی چارہ جوئی کے خالف ہمیں معاوضہ دینے پر آپ متفق ہیں۔ بھی دعوے
 

مرچنٹس کے ساتھ اپنے تعامالت کے لئے آپ بذات خود ذمہ دار ہیں۔ ہم ایسے تنازعوں کی نگرانی یا ثالثی کرنے کا   •

 حق محفوظ رکھتے ہیں، تاہم ایسا کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ 
 

 Migrant Help Firstچاہتے ہیں، تو سب سے پہلے، آپ کی ابتدائی بات چیت  اگر آپ ہم پر کوئی دعوٰی دائر کرنا   •

Response Centre  پر براہ راست  503 8010 0808سے 



 

 

Migrant Help FRC Team    کے ایک رکن کے ساتھ ہونی چاہییے۔ جو آپ کے مسئلے کو فوری طور پر اور شفاف

مسئلہ حل نہ کر سکے، تو وہ آپ کی کال    MH FRC Teamاپنی بھرپور کوشش کرے گا۔ اگر  انداز میں حل کرنے کے لیے  

Home Office ASPEN Team  کو منتقل کرے گی پھر وہ ٹیم اس مسئلے کو دیکھے گی۔ 

 

کسٹمر سروسز ٹیم کی جانب سے ملنے والے جوابی نتیجے سے خوش نہیں ہیں، تو براہ کرم   PFSاگر آپ  •

Migrant Help FRC Team    کے رکن سے براہ راست بات کرنے کے لیے آپMigrant Help First 

Response Centre 0808 8010 503 ے اسے سے رابطہ کریں، جو آپ کی شکایت درج کر کPFS  

 شکایات کے فنکشن کو بھیج دیں گے، جو پھر شکایت کی تحقیق کریں گے اور واپس آپ سے رابطہ کریں گے۔ 
 

کی    MH FRC Teamبعد، ہماری شکایات کی ٹیم ایک تحقیق کرے گی اور آپ کو  ایک بار موصول ہونے کے   •

کی    UKVIدنوں کے بعد شکایت    8دنوں کے اندر جواب مل جائے گا۔    5جانب سے شکایت موصول ہونے کے  

جانب بھی بھیجی جائے گی اور وہ بھی تنازعے کے حل کی نگرانی کریں گے۔ اگر اس مرحلے پر ہم شکایت کو  

دنوں کے اندر مزید اپ ڈیٹس فراہم کریں گے،    15سے قاصر ہوئے، تو ہم شکایت موصول ہونے کے    حل کرنے

دنوں    35جس میں تاخیر کی وجہ اور جواب کی مقررہ تاریخ بتائی جائے گی، جو کہ شکایت موصول ہونے کے  

 سے زیادہ نہیں ہو گی۔ 
 

اصر ہو اور آپ اپنی شکایت مزید آگے بڑھانا مزید برآں، اگر شکایات کی ٹیم آپ کی شکایت کو حل کرنے سے ق •

پر واقع مالی محتسب    South Key Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SRچاہیں، تو براہ کرم  

( کردہ  (  Financial Ombudsman Serviceسروس  پیشکش  مالی محتسب کی جانب سے  کریں۔  رابطہ  سے 

 / ombudsman.org.uk-https://www.financialسروس کی تفصیالت اس لنک پر موجود ہیں 
 

• PFS    نمبر تحت    Z1821175رجسٹریشن  ڈیٹا    UKکے  شدہ  رجسٹر  ساتھ  کے  آفس  کمیشنرز  انفارمیشن  میں 

 کنٹرولر ہے۔ 
 

آپ کو کارڈ سے متعلقہ سروسز فراہم کرنے کے سلسلے میں، انسداِد منی النڈرنگ قانون سازی یا دیگر  ہمارے لیے   •

پر،  بنیاد  یا قانونی  اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آپ کی رضامندی سے  اداروں کی جانب سے  حکومتی 

 ورت ہوتی ہے۔ ہمیں آپ سے متعلقہ ذاتی ڈیٹا اکٹھا کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی ضر 
 

آپ کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے آپ سے رضامندی لی جائے گی اور آپ کے پاس اقرار یا انکار کا حق محفوظ ہو   •

گا۔ جب آپ اپنے ڈیٹا کو اکٹھا کرنے یا اس پر عمل درآمد کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو ہم بطور مالیاتی سروسز  

 سروس کی فراہمی روکنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔کا ادارہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے  
 

ہم آپ کی شناخت کی تصدیق کرنے اور دیگر قابل اطالق منی النڈرنگ اور حکومتی ضوابط کو پورا کرنے کے   •

بارے میں مزید   اور آپ کے  یا چیک کر سکتے  افشاء کر سکتے  اداروں کے سامنے  دیگر  ڈیٹا  ذاتی  کا  آپ  لیے 

 ں۔ ہماری تحقیقات کا ریکارڈ آپ کی فائل میں رکھا جائے گا۔ معلومات حاصل کر سکتے ہی 
 

کے ساتھ معاہدے کے تحت کام کرنے والے    PFSہم آپ کے اکاؤنٹ کا نظم و نسق کرنے کے لیے آپ کا ذاتی ڈیٹا   •

فریق ثالث سروس فراہم کنندگان کو دے سکتے ہیں۔ وہ فریقین ثالث جن کے ساتھ آپ کا ڈیٹا ہم شیئر کر سکتے ہیں  

استعمال   لیے  کے  فراہمی  کی  سروس  پر صرف  ایماء  ہماری  اسے  اور  محفوظ رکھنے،  کو  تفصیالت  کی  آپ  وہ 

 کرنے کے پابند ہیں۔ 
 

ہم ان شرائط و ضوابط )بشمول فیس اور حدود کے شیڈول( میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی   •

 دیا جائے گا۔ SMSی ویب سائٹ یا بذریعہ ای میل یا بذریعہ ماہ قبل ہمار 2تبدیلیوں سے متعلقہ نوٹس کم از کم 
 

آپ کے فنڈز کسٹمر فنڈز اکاؤنٹ میں رکھے جاتے ہیں، جن کا خصوصی مقصد آپ کے پری پیڈ کارڈ کے ذریعے   •

کی جانے والی ٹرانزیکشنز کو ری۔ ڈیم )کیش کرانا( ہوتا ہے۔ یہ فنڈز قانون کی رو سے محفوظ ہوتے ہیں اور پری  

 الیاتی سروسز کے دیوالیہ ہونے جیسی غیر متوقع صورتحال میں آپ کے ای منی فنڈز محفوظ ہوتے ہیں۔پیڈ م
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