تعری��ف کن��د.
• در صورت درخواس��ت تغییر س��قف برداش��ت ،سه
روز کاری پس از وصول درخواس��ت توسط بانک ،سقف
برداشت جدید در سامانه کارت پرداخت اعمال میشود.
گفتنی اس��ت تغییر سقف برداشت ،منوط به دریافت 23
هزار ریال جهت صدور کارت جدید اس��ت).
• ب��ه دارن��دگان رف��اه کارت در صورت درخواس��ت،
حداکثر تا  4کارت خانواده واگذار میش��ود
• کارت خان��واده ب��رای همس��ر با ن��ام ونامخانوادگی
همس��ر صادر و کارت خانواده برای فرزندان (با نام و نام
خانوادگی صاحب حس��اب صادر میش��ود
• ام��کان ص��دور کارت المثن��ی وج��ود دارد
کارت بازنشس�تگان رفاه
کارتــ��ی مخصـ��وص
بازنشس��تگان است که به
آنها این امکان را میدهد
ت��ا از طری��ق س��امانه
کارت پرداخت بانکرفاه
کارگ��ران و کلیه بانکهای عضو ش��تاب حقوق خود را
دریاف��تکنند .مزایای آن همانند رفاه کارت بوده و وجه
تمایز آن صرفا ش��کل ظاهری کارت اس��ت که به منظور
احترام به این قش��ر از افراد جامعه تصویر ش��ده اس��ت.
تاریخ اعتبار این کارتها  3س��ال اس��ت.
کارت اعتب�اری
کارتی اس��ت که صـرفاً
در پایانـهه��ای فـ��روش
(اعم از فیزیکی و مجازی)
و حداکثر تا س��قف اعتبار

آن برای پرداخت وجه کاال یا خدمت خریداریش��ده قابل
اس��تفاده بوده و تحت هیچعنوان ،امکان برداش��ت نقد و یا
انتقال وج��ه از آن وجود ندارد .در حـال حاضـر کارتهای
خـرید اعتبـاری با س��قـف  3و  6میلیون ریال قابل صدور
است.
خدم�ات قابل ارائه به مش�تریان دارن�ده کارت
اعتب�اریعبارتن�داز:
• پرداخ��ت قب��وض آب ،ب��رق ،گاز و تلف��ن ازطریق
پایانههای خودپرداز و پایانههای فروش بانکرفاه و سایر
بانکهای عضوش��تاب و درگاههای پرداخت اینترنتی
• ام��کان پرداخ��ت حق بیم��ه کارفرمای��ان صندوق
تامیناجتماعی از طریق پایانههای ف��روش بان��ک رف��اه
• پرداخ��ت وج��ه کاالی خریداریش��ده ي��ا خدمت
دريافتش��ده ازطری��ق پایانهه��ای فروش بانک و س��ایر
بانکهای عضو ش��تاب و درگاههای پرداخت اینترنتی
• مشاهده مانده اعتبارحسـاب کارتاعتبـاري ازطریق
پایانههای خودپرداز یا پایانههای فروش بانکرفاه و سایر
بانکه��ای عضو ش��تاب و همچنین ازطری��ق پایانههای
کارتخوان ش��عبهای بانكرفاه
• تغییر رمز کارتاعتباری ازطریق پایانههای خودپرداز
و پایانههای کارتخوان ش��عبهای بانکرفاه
• اخ��ذ صورتحس��اب ( 10گردش آخر حس��اب) از
پایانهه��ایخودپ��ردازبانکرف��اه
• اخذ اطالعات حساب ازطریق شعب بانکرفاه ،واحد
امور مش��تریان و س��امانه تلفنبانکرفاه
ش�ما میتوانی�د از طری�ق ش�ماره تلفنه�ای
 11( 88314260خط) س�واالت خود را در خصوص
خدم�ات الکترونیک�ی بانکرفاه کارگ�ران مطرح
کرده و پاس�خ الزم را دریافت کنید.

بانکرف�اه کارگ�ران در راس�تای ت�داوم ارائ�ه
خدمات نوین بانکی ،همس�و و همگام با ش�یوههای
نوین بانکداری و بهمنظور تس�ریع در ارائه خدمات
و صرفهجویی در اوقات گرانبهای مش�تریان عزیز،
تاکنون توانس�ته کارتهای پرداخ�ت الکترونیکی
مختلفی را در اختیار مش�تریان خود قرافر دهد.
رف�اه کارت هم�راه
کارتی اس��ت که میتواند
به ه��ر یک از حس��ابهای
مش��تری در س��امانه همراه
(پس انداز ،جاری و یا سپرده
کوتاه مدت) متصل باش��د.
مش��تریان دارنده رفاهکارت
هم��راه ،عالوه بر انجام امور بانکی ازطریق دس��ته چک و یا
دفترچه میتوانن��د از خدمات قابل ارائه توس��ط کارت نیز
بهرهمند شوند.
خدمات قابل ارائه به مشتریان دارنده رفاه کارت
هم�راهعبارتن�داز:
• پرداخـت وجه ازطریق پایانههای خودپرداز ()ATM
بانکرف��اه و س��ایر بانکهای عضو ش��تاب به صورت 24
س��اعته تا س��قف 2میلیون ریال در هر ش��بانه روز
• پرداخ��ت وجه از طریق پایانههای کارتخوان ش��عبهای
( )Pin padبانکرفاه تا سقف  500میلیون ریال در هر شبانه روز
• پرداخ��ت قب��وض آب ،ب��رق ،گاز و تلف��ن از طریق
پایانههای خودپ��رداز ( ،)ATMتلفنبانک کارت و پایانه های
فروش ( )POSبانک رفاه و س��ایر بانکهای عضو شتاب و
درگاه اینترنتی س��ایر بانکها
• پرداخ��ت ح��ق بیم��ه کارفرمایان س��ازمان تأمین
اجتماع��یازطری��قپایانهه��ایف��روشبانکرف��اه
• خری��د کاال یا خدمات از طری��ق پایانههای فروش

بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب و درگاه اینترنتی
س��ایر بانکها
• انتقال وجه از رفاهکارت همراه به رفاهکارت دیگر و یا
بین رفاهکارت همراه و کارت سایر بانکهای عضو شتاب
تا س��قف  30میلیون ریال ازطری��ق پایانههای خودپرداز
بانکرفاه و س��ایر بانکهای عضو ش��تاب در یک روز
• انتق��ال وجه از رفاهکارت همراه به رفاهکارت دیگر و
یا بین رفاهکارت همراه و کارتهای سایر بانکهای عضو
ش��تاب تا س��قف  150میلیون ریال ازطری��ق پایانههای
کارتخوان ش��عبهای بانکرفاه در یک روز
• امـکان ارائه رمـز دوم ،کـد اعتبارسنجی ( ) cvv2و
تاریخ انقضاء کارت ازطریق پایانههای خودپرداز بانکرفاه
برای خری��د و ماندهگیری اینترنت��ی ازطریق درگاه های
اینترنتی مربوط به س��ایر بانکها
• اعالم مانده حس��اب (موجودی) ازطریق پایانههای
خودپرداز ،پایانههای فروش و تلفنبانک کارت بانکرفاه و
سایر بانکهای عضو شتاب و همچنین ازطریق پایانههای
کارتخوان ش��عبهای بانکرفاه
• تغیی��ر رمز ازطریق پایانههای خودپرداز ،پایانه های
فروش و پایانههای کارتخوان ش��عبهای بانکرفاه
• ارائه صورتحساب (10گردش آخر حساب) ازطریق
پایان�� ه ه��ای خودپ��رداز بان��ک رف��اه
• اع�لام مفقودی کارت در س��امانه تلفنبانک کارت
بان��ک رف��اه ()84043000
ب�ن کارت رف�اه
بــ��ا اس��تفــاده از ایـــ��ن
کارت مش��تـری مـیتواند به
درگاهه��ای پرداخت اینترنتی
یا فروش��گاههایی کـه مجــهز
به  POSفروش��گاهی هستنـد
مراجعه کرده و تا سقف مبلغ موجود در کارت نسبت به خرید کاال

اقدام کند .اعتبار بـنکارت چهار سال بوده و میزان موجودی کارت
به دفعات قابل شارژ است.
ویژگیه�ایب�نکارتعب�ارتن�داز:
• ع��دم امکان نقدکردن وجه ب��نکارت و یا انتقال به
س��ایرکارتها
• ام��کان دریاف��ت موجودی حس��اب ب��نکارت از طریق
پایانههای فروش و خودپرداز بانک و سایر بانکهای عضو شتاب
ونی��ز درگاهه��ایپرداخ��ت اینترنت��ی
• تغیی��ر رم��ز
• انس��داد کارت از طری��ق هر یک از ش��عب بانک در
صورت س��رقت یا مفقودشدن کارت با اعالم مشتری و یا
از طریق تلفنبانک س��امانه کارت پرداخت
• امکان پرداخت قبوض تامین اجتماعی و سایر قبوض
• ام��کان ص��دور کارت المثن��ی
کارت هدی�ه رف�اه
دارن��دگان کارت هدی��ه
میتوانن��د ب��ا مراجع��ه به
فروشگاههایی که مجهز به
 posهستند تا سقف مبلغ
موجود در کارت ،نسبت به
خرید کاال اقدام کنند .اعتبار کارت هدیه دو سال بوده و
قابل ش��ارژ نیس��ت.
ویژگیه�ایکارتهدی�هعبارتن�داز:
• ام��کان نقدک��ردن وج��ه کارت هدی��ه
• عدم امکان انتقال وجه کارت هدیه به سایرحساب ها
• ام��کان مش��اهده موجودی حس��اب کارت هدیه از
طریق پایانههای فروش ،خودپرداز و کارتخوان بانکرفاه
کارگران و س��ایر بانکهای عضو شبکه شتاب و درگاههای

پرداخ��ت اینترنت��ی
• ع��دم دریاف��ت هیچگون��ه کارم��زدی از متقاضیان
دریاف��تکارته��ایهدی��ه
• ع��دم ام��کان ص��دور المثن��ی
• انس��داد کارت از طری��ق هر یک از ش��عب بانک در
صورت سرقت یا مفقود شدن کارت یا اعالم مشتری و یا
از طریق تلفنبانک س��امانه کارت پرداخت
• تغیی��ر رم��ز
رف�اه کارت خان�واده
یک یا چند کارت است که
برای مشتریان دارای رفاه کارت
و یا مشتریانی که درخواست
افتتاح رف��اه کارت کـردهاند،
صادر میشود و آنها می توانند
در همه س��اعات شبانهروز تا س��قف مبلغی که صاحب حساب
تعیین میکند نس��بت به برداشت نقدی از پایانههای خودپرداز
بانک و سایر بانکهای عضو شتاب در سراسر کشور اقدام و یا از
طریق پایانههای فروش بانکرفاه کارگران و سایر بانکهای عضو
شتاب ،وجه کاالی خریداری شده را پرداخت کنند.
ویژگیه�ایکارتخان�وادهعبارتن�داز:
• کارت خانواده بنا به درخواست مشتری صادر میشود
و از طریق وی در اختیار افراد خانواده قرار میگیرد
• کارت خان��واده هم��ه قابلیتهای رف��اه کارتها را
دارد با این تفاوت که مش��اهده موجودی و درخواس��ت
صورتحس��اب امکانپذیر نبوده و س��قف برداشت سایر
اعضاء توس��ط دارنده اصلی مش��خص می ش��ود
• سقف برداشت به صورت ماهانه (از اولین روز استفاده
از کارت) و توسط صاحب حساب تعیین میشود و صادر
کننده میتواند برای هرکارت سقف برداشت جداگانهای

