به نام خداوند جان و خرد
در دنیای شـگفت انگیـز کنونی هر متاعـی قابل خرید

و فروش اسـت جز سلامتی ،امنیت،اعتبار و اعتماد.

مـورد اول را خداونـد منـان بـه انسـان به رایـگان اعطا و

خـود او را مسـئول نگهـداری آن کرده اسـت.

برتریهای یوزکارت را در موارد زیر میتوان خالصه کرد:
هزینـه اولیـه کارت یـوزکارت 20 :تـا 30درصـد

پایینتـر از سـایرین فعـال در ایـن بـازار

معتبـر و قابـل اسـتفاده بـرای انجام تمـام امور

امنیـت در پنـاه حکومتـی مقتـدر ،بـا سیاسـت و

مالـی در خـارج از کشـور( :شـامل خریـد کاال ،رزرو هتل

و دیگـران ،در دهکـده جهانـی امـکان پذیـر اسـت.

و سـرگرمی ،حضور در سـمینارها و نمایشـگاهها و هر گونه

کیاسـت ،آگاه و آشـنا به اصـول برقراری ارتبـاط با ملت

و محـل سـکونت ،تهیه بلیط سـفر ،خورد و خـوراک ،کتاب

دو مـورد دیگـر را بایـد از صفـر بنا نهـاد ،از آن نگهداری

فعالیـت هوشـمندانه مـورد نظـر دارنـده کارت) در بیش از

بسـیار بـه کار بسـت تـا بـه آرامـی اعتمـاد بوجـود آید و

پرداخـت اینترنتـی و ( ATMپایانـه خودپـرداز) در سراسـر

ونگهبانـی کـرد و بـرای رشـد آن کمـر همـت و تلاش
اعتبـار حاصل شـود.

یـوزکارت برخلاف مقدمیـن ایـن راه در ایـران؛
"آمـده اسـت تـا معتبـر و معتمـد بمانـد" و "خدمـات
کارت ،مطابـق اسـتاندارد کشـورهای پیشـرفته را بـه

مشـترکانش بدهـد".

بـا ایـن هـدف ،سـاخت محیـط کسـب و کار امـن و
معتبـر ،مراقبـت از موجـودی کارت مشـترکان ،بیـان

شـفاف هزینههـا و ارزشهـای مربـوط بـه هـر کارت،
ارائـه خدمـات پشـتیبانی مسـتمر بـه مشـترکان و

روشـنگری علـل حضـور و چگونگـی همراهـی مـا بـا

مشـترکان را ،در سـازمان خـود نهادینـه کـرده اسـت.

 33میلیـون درگاه مسـترکارت (POSپایانهفـروش) ،درگاه
د نیا

هزینه نگهداری ساالنه یوزکارت:

10تا  15درصد کمتر از دیگر حاضرین در این بازار
هزینـه بارگـذاری کارتهـای قابـل شـارژ بـا

یـوزکارت10 :درصـد پایینتـر از میانگیـن ایـن هزینـه در

سـایرین

هزینـه برداشـت پـول از پایانـه خودپـرداز بـا

یـوزکارت 10 :درصـد کمتـر از میانگیـن این هزینـه اعالم

شـده توسـط تامینکننـدگان کارت

در نظـر گرفتـن ۴۰درصد تخفیـف هزینه بیمه

سـفر برای مسـافرین خارج از کشـور از بیمه سـرمد

سـامانه
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بیمـه مالـی حسـاب مشـترکان توسـط ایـن

تأمیـن امنیـت و تضمیـن پرداخـت پـول

مشـترکان توسـط ایـن سـامانه:در صـورت تحریـم و یـا
هرگونـه فشـار ناعادالنـه برخـی کشـورها ،یـوزکارت پس از

کسـر سـهم ناچیـز عملیـات نقـل وانتقـال ،تمامـی مانـده
موجـودی حسـاب کارت مشـترکان را بـه ایشـان در تهـران

بـاز میگردانـد.

دارای خدمـات پشـتیبانی و امـور مشـترکان

 24 :247سـاعت در تمـام  7روز هفتـه

مـا بـا بـه خدمـت گرفتـن زیرسـاختهای نرمافـزاری و

سـختافزاری متناسـب بـا حجـم عملکـرد و بازارمـان،

بسـتری مناسـب و امن برای روابـط پولی فراهـم کردهایم.

بـرای ارائـه خدمـات بیشـتر بـه سـازمانها ،میـزان قابـل
توجهـی تخفیـف از هزینـه خریـد اولیـه کارت تـا سـایر

هزینههـا ،برای خریـداران پنجـاه هـزارکارت و باالتر فراهم
کرد هایـم.

تلفن ۸۸۶۰۷۶۷۴ :

امـکان برداشـت پـول از پایانـه خودپـرداز بـا

یـوزکارت ۴ :تـا 10برابـر سـایر رقبـای حاضـر در ایـران
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ﭼﺮا
ﯾﻮزﮐﺎرت

حمـل کـردن ارز یکـی از اساسـیترین

بـا داشـتن کارت پیشپرداخـت یـوزکارت،

اسـت .دارنده یـوزکارت ایمن سـفر میکند و

واسـطهای خریدهـای آنالین خـود را انجام

مشـکالت بر سر راه مسـافران خارج از کشور
امنیـت نگهـداری پـول نقد خـود را بـه عهده
ایـن سـامانه میگـذارد و به راحتـی میتواند
در هـر کشـوری از پایانههـای دارای آرم

مسـتر کارت ،کاال یـا خدمـات دریافـت

کنـد .همچنیـن میتوانـداز دسـتگاههای
خودپـرداز ،پـول رایـج کشـور مقصـد را
دریافـتکند بـدون اینکه مجبور باشـد وقت

خـود را در صرافیهـا بگذرانـد یـا نگـران گـم
شـدن یـا سـرقت پـول خـود باشـد.

شـما میتوانیـد بـدون نیـاز بـه هیـچ
دهیـد ،مقالـه علمـی ،کتـاب ،نرمافـزار و

اپلیکیشـن خریـداری و دانلـود کنیـد ،در
بازیهـای آنالیـن شـرکت داشـته باشـید

و یکـی از اعضـای فعـال دنیـای بـزرگ

خریـداران آنالیـن در دهکـده جهانـی
باشـید.

چنانچـه متقاضـی امتحانـات بیـن المللی

هسـتید یـا میخواهیـد در کنفرانسهـای

علمـی شـرکت کنیـد ،بهتریـن راه بـرای
اینکـه جـای خـود را ذخیـره کنیـد داشـتن

یـوزکارت اسـت.

WHY

یـوزکارت ،کارت پیشپرداختـی

شـما بـا داشـتن ایـن کارت بـدون مراجعـه بـه

از پـول نقـد شـما ،ایـن امـکان را بـه

شـرکتهای مختلـف خطـوط هوایـی ،داخلـی

اسـت کـه ضمـن حفـظ و حراسـت

شـما میدهـد تـا از تخفیفاتـی در
سـطح جهانـی برخـوردار شـوید.

بـدون داشـتن ایـن کارت اینگونـه

عملیـات ،ماننـد رزرو هتـل ،خریـد

چرا باید
یوزکارت
داشته باشیم

بلیـط هواپیمـا ،کرایـه اتومبیـل و
غیره ،توسـط خود شـما امـکان پذیر

نیسـت .

آژانسهـای مسـافرتی بلیطهـای خودتـان را از

ارائـه میدهنـد کـه بـه راحتـی قابل

بسـیاری از شـرکتهای خطـوط هوایـی

جسـتجو در فضـای اینترنـت اسـت،

میگذارنـد که به راحتـی از روی درگاه اینترنتی

پیشپرداخـت بـا اعتبـار جهانـی

تخفیفـات ویـژهای را روی پروازهـای خـود
آنهـا قابـل خریـد اسـت امـا ممکـن اسـت کـه

تلفن ۸۸۶۰۷۶۷۴ :

آژانسهـای مسـافرتی چنین امکانی را به شـما

مـردم میتواننـد بـا بهـره گیـری

پیـش پرداخـت بینالمللـی امکان پذیر اسـت.

چنانچـه شـما دارای یـک کارت
باشـید بـه راحتـی میتوانیـد محـل

اقامـت خـود را رزرو و هزینـه اقامـت

ندهنـد .همچنیـن خریـد بلیطهـای "لحظـه

ایـن کارتهـا راه را بـرای رسـیدن

از گـردش مالـی در دنیـای آزاد

در سراسـر جهـان در فصلهـای

مختلـف بسـتههای تخفیـف ویژهای

یـا خارجـی ،بـدون واسـطه تهیـه کنید.

آخـری" امکانـی درخشـان بـرای سـفرهای کـم

بـه دهکـده جهانـی کـه در آن همـه
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شـاید بدانید کـه بسـیاری از هتلها

را کاهـش دهیـد.

هزینـه اسـت کـه فقـط بـا داشـتن کارتهـای

از تخفیفـات و امکانـات ویـژهای

بهرهمنـد شـوند ،همـوار میکننـد.

در برخـی از برهههـای زمانـی
در طـول سـال تخفیفـات بسـیار

چشـمگیری

در

کشـورهای

مختلـف اعلام میشـود ،ماننـد
"بلـک فرایـدی  "Black Fridayو
"باکسـینگدی ،"Boxing Day
کـه بـا در دسـت داشـتن یـوزکارت

میتوانیـد از ایـن حراجیهـا خریـد
کنیـد .
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کارت گلد

یوز کارت گلد؛
مناسب برای همه

شـما میتوانیـد در این نـوع کارت برای یک بار

هرشـخص میتوانـد فقـط بـا پـر کـردن فـرم

کارت گلـد را میتوانیـد بـه هـر کسـی هدیـه

مـدرک دیگـری تـا 99عـدد کارت هدیـه یا گلد

هیچ مشـخصات مالی قابل صدوراسـت و شـما

بیـن  ۵۰تـا  ۲۵۰یـورو وجـه نقـد واریـز کنیـد.

مشـخصات فـردی (  ) KYCبـدون نیاز بـه ارائه

بدهیـد تا از آن اسـتفاده کند .ایـن کارت بدون

کارت در سـال با قابلیت یک بار شـارژ و سـقف

میتوانیـد سـالی  99عـدد گلـدکارت داشـته

کارت گلـد ،میتوانـد تمـام خریدهـای آنالیـن

آنالیـن موجـودی خـود را نـدارد ،امـا میتوانـد

موجـودی  250یوروداشـته باشـد .دارنـدگان

باشـید .دارنـده گلـد کارت امـکان بررسـی

خـود را بـا ایـن کارت انجـام دهند.

بـه یـورو یا هـر ارز دیگری پرداختهـای خود را

ایـن کارت بهتریـن هدیـه بـرای کسـانی کـه

انجـام دهـد و خریـد بـا حداقـل هزینـه بـه پول

دوستشـان داریـد امـا نگـران ایـن هسـتید

پایـه ( یـورو) تبدیـل میشـود.

کـه پـول نقدشـان مـورد دسـتبرد قـرار گیـرد.

بــرای دریافــت ایــن کارت شــما بایــد ایــن
مــدارک را ارائــه بدهیــد:
تکمیل و ارسال پرسشنامه

امـکان برداشـت وجـه نقـد از کارتهـای گلـد
وجـود نـدارد ولـی هدیـهای بسـیار مناسـب

بـرای خریدهـای آنالیـن و حضـوری اسـت.

ضمـن آنکه قابـل اسـتفاده برای هرگونـه خرید
دیگـری درجهـان هـم هسـت.

تلفن ۸۸۶۰۷۶۷۴ :
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ایـن سـامانه محصـوالت خـود را در سـه قالـب

بـا امکانـات مختلـف بـرای مشـترکان عرضـه
مینما یـد .

کارت بلک

بــرای دریافــت ایــن کارت شــما بایــد ایــن
مــدارک را ارائــه بدهیــد:

یـوزکارت بلـک کارتـی اسـت کـه بـه شـبکه

 -1تصویر رنگی پاسپورت

یوزکارت بلک؛
مناسب برای تجار

مسـتر کارت متصـل اسـت .ایـن کارت قابلیـت

 -3تکمیل و ارسال پرسشنامه

هـر مشـترک میتوانـد سـالی دو عـدد کارت

 - ۵تأییدیه آدرس پستی

اگـر شـما جـزء آن دسـته از مشـترکان هسـتید

 33میلیون پایانه فروش در شـبکه مسـترکارت

انتخـاب ایـن کارت بـرای شـما بهتریـن گزینـه

از تمـام پایانههـای خریـد یـا دسـتگاههای

کـه سـفرهای خارجـی با هـدف تجـارت دارید،

اسـت .شـما ایـن امـکان را داریـد کـه کارت
بلـک را تـا  50هـزار یـورو در سـال شـارژ کنید.
میتوانیـد روزانـه تـا  10تراکنش انجـام دهید
و تـا  20هزاریـورو از دسـتگاههای خـود پـرداز

وجـه نقـد برداشـت کنید.

واریـز وجـه تـا  ۵۰هـزار یـورو در سـال را دارد و

بلـک سـفارش دهـد .در تمـام جهـان بیـش از

عضـو هسـتند و دارنـده ایـن کارت میتوانـد

خودپـرداز دارای نشـان مسـترکارت ،خریـد

یـا وجـه نقـد برداشـت کنـد .دارنـده کارت بـه

عنـوان صاحـب این نـوع از کارت هـر لحظه به
صـورت آنالیـن میتوانـد از موجـودی و گردش

حسـاب خـود آگاه شـود .خریدهـای دارنـده

شـما امـکان انتقـال پـول بـه کارتهـای دیگـر

کارت بـه هـر ارزی بـا حداقـل هزینـه بـه پـول

کارت بلـک داشـته باشـید و تـا مـرز 100هـزار

از پـول نقـد شـما ایـن کارتهـا دارای مـدار

یـوزکارت را داریـد و میتوانیـد سـالی دو عـدد
یـورو اعتبـار خـود را در بازارجهانـی افزایـش
دهیـد.

پایه(یـورو) تبدیـل میشـود .بـرای حفاظـت
الکترونیـک و امنیـت پـی سـی آی اسـت کـه
باالترین سـطح امنیت کارت به شـمار میرود.

 -2تصویر رنگی کارت ملی

 -4اسناد و مدارک مالی

بـه منظـور جلوگیـری از پولشـویی و رعایـت قانـون ضـد
پولشـویی مجلـس جمهوری اسلامی ایران ،اسـناد مالی
قابـل ارائـه بـرای اثبـات تمکن مالـی ،یک یا چنـد مورد از
مـوارد زیر اسـت:
• فیـش حقوقـی مربـوط بـه سـه مـاه اخیر بـا اسـم و مهر
شـرکت به میـزان حقوق ماهیانـه  5میلیون تومـان به باال
• گـزارش گـردش مالـی سـه مـاه اخیـر از حسـاب بانکی
مشـترک(با مشـخص بـودن منابـع واریـز وجوه)
• ارائـه برگـه سـپرده سـرمایه گـذاری بلند مدت بـه میزان
معـادل 15هـزار یـورو به باال
• صورتحسـاب یـا فیـش حقوقـی بازنشسـتگی مربوط به
سـه مـاه اخیر بـه میزان حقـوق ماهیانـه ۶میلیـون تومان
بـه باال
• قراردادهـای مشـاورهای ،بازاریابـی و فـروش و
حقالزحمـه نشـاندهنده امـکان واریـز وجـه بـه حسـاب
دارنـده کارت بـه میـزان  15هـزار یـورو و بیشـتر
• قرارداد دریافت وام
• قراردادهای جبران خسارت
• قرارداد رسمی فروش
• سندی رسمی دال بر برنده شدن در قرعهکشیها
• سند مربوط به پرداخت سود سهام
مدارک الزم برای تأییدیه پستی:
• قبـوض بـرق ،آب ،گاز ،تلفـن یـا موبایـل مطابـق آدرس
اعالمـی مشـترک در فـرم ثبـت نام
• سـند مالکیت یـا اجارهنامـهی مطابق بـا آدرس اعالمی
مشـترک در فـرم ثبت نام

یوزکارت پالتینیوم؛
مناسب برای عاشقان سفر
اگـر شـما جـزء آن دسـته از مشـترکان هسـتید
کـه تمایـل بـه سـفرهای تفریحـی داریـد ،برای

شـما بهتریـن گزینـه کارتهـای پالتینیـوم

اسـت .شـما ایـن امـکان را داریـد کـه ایـن
کارتهـا را تـا مـرز  2500یـورو شـارژ کنیـد

و روزانـه تـا سـقف  1000یـورو پـول نقـد از

دسـتگاههای خودپـرداز دریافـت کنیـد .شـما

میتوانیـد سـالی دو عـدد کارت پالتینیـوم

داشـته باشـید و سـالیانه تـا پنـج هـزار یـورو
اعتبـار جهانـی خـود را افزایـش دهیـد.

کارت پالتینیوم
یـوزکارت پالتینیـوم کارتـی اسـت که به شـبکه
مسـتر کارت متصـل اسـت.این کارت قابلیـت

واریـز وجـه تـا  2500یـورو در یـک سـال را
دارد و هـر مشـترک مـی توانـد سـالی دو عـدد

از ایـن کارت داشـته باشـد .در جهـان بیـش از

 33میلیون پایانه فروش در شـبکه مستر کارت
عضـو هسـتند و دارنـده ایـن کارت میتوانـد
از تمـام پایانههـای فـروش یـا دسـتگاههای

خودپـرداز دارای نشـان مسـتر کارت خریـد ویا
وجـه نقد برداشـت کنـد .هر مشـترک میتواند
ایـن کارت را بـدون نیـاز بـه تأیید مـدارک مالی

در صـورت احـراز سـایر شـرایط عضویـت در
اختیـار داشـته باشـد.

بــرای دریافــت ایــن کارت شــما بایــد ایــن
مــدارک را ارائــه بدهیــد:
 -1تصویر رنگی پاسپورت
 -2تکمیل و ارسال پرسشنامه
 -3تصویر رنگی کارت ملی

