کارتهای پرداخت بانک ملت با هدف تسهیل در نقل و انتقال
وجوه و کاهش هزینههای چاپ و نشر اسکناس ،صرفهجویی
در زمان و ارائه خدمات بانکی شبانه روزی به مشتریان مورد
استفاده قرارمیگیرد.
خدمات بانکی قابل ارائه ازطریق کارتهای پرداخت بانک ملت :
خرید ازطریق پایانههای فروشگاهی و درگاههای پرداخت
اینترنتی
پرداخت قبوض
شارژ سیم کارت اعتباری
مشاهده موجودی و ده گردش آخر کارت از طریق پایانههای
خودپردازهای بانک ملت
برای انجام تراکنشهای حضوری ازطریق پایانههای خودپرداز،
پایانههای بانکی غیرنقد و پایانههای فروشگاهی در اختیار
داشتن کارت بانکی و رمز اول کارت ضروری میباشد.
برای انجام تراکنشهای پرداخت اینترنتی دراختیار داشتن
رمز دوم کارت (ایستا و پویا) ،کد اعتبارسنجی ( )CVV2و
تاريخ انقضاي كارت ضروریمیباشد.
دریافت رمز دوم ایستا و فعالسازی رمز دوم پویا برای
کارت بانکی ازطریق پایانههای خودپرداز و پایانههای بانکی
غیرنقد بانک ملت و همچنین از طریق سامانههای غیرحضوری
بانکداری اینترنتی و همراه بانک قابل انجام میباشد.
روشهای دریافت رمز دوم پویا:
سامانه رمزنگار ملت – نسخه پیامکی :با ارسال چهار شماره
آخر کارت به سرشماره  30003303پیامک حاوی رمز دوم
پویا به تلفن همراه مشتری ارسال میگردد.
سامانه رمزنگار ملت -نسخه اپلیکیشن :نرم افزار موبایلی
رمزنگار ملت برای نسخه های اندروید و  iOSعرضه شده
است که مشتریان با نصب و فعالسازی نرم افزار مذکور و
تعریف نمودن کارت های بانکی متعلق به خود ،قادر خواهند
بود رمز دوم مورد نیاز جهت انجام تراکنشهای پرداخت
اینترنتی را دریافت نمایند.
سامانه هریم :در زمان انجام تراکنش پرداخت اینترنتی ،پس
از درج شماره کارت و انتخاب کلید دریافت رمز پویا ،پیامک
حاوی رمز دوم پویا به تلفنهمراه مشتری ارسال میگردد.
فعالسازی سامانه رمزنگار ملت ازطریق پایانههای خودپرداز،

پایانه بانکی غیرنقد و سامانه همراهبانک قابل انجام میباشد.
انواع کارت پرداخت:

بن کارت
بن کارت جهت واریز وجوه مربوط به کمکهای غیرنقدی به
پرسنل سازمانها و موسسات صادر میشود.

ملت کارت
ملت کارت برای دسترسی به موجودی حساب و ارائه خدمات
بانکی به دارندگان حسابهای متمرکز جاری ،قرضالحسنه
پسانداز و سپرده کوتاهمدت صادر میشود.
امکان انتقال وجه کارت به کارت و برداشت وجه نقد ازپایانههای
خودپرداز برای دارندگان ملت کارت فراهممیباشد.
درصورت درخواست صاحب حساب ،امکان صدور ملت کارت
جهت استفاده نزدیکان ایشان با درج نام استفاده کننده برروی
کارت و قابلیت تعیین سقف برداشت ،فراهم میباشد.
هدیه کارت
امکان صدور هدیه کارت با مبلغ ،طرح و متن مورد نظر مشتری
فراهم میباشد.

کارت اعتباری
بنا به درخواست مشتری امکان صدور انواع کارت اعتباری
متناسب با نیاز ایشان فراهم میباشد.
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