
 چگونه کارت خود را فعال کنید
کار آسانی   شما رسیده است، زمان آن است که آن را فعال کنید تا بتوانید عاجل شروع به استفاده از آن نمایید. enviro™ Visaاکنون که کارت  

 برد.می دقیقه زمان  5است و تنها  

 فعالسازی آنالین
 (مدیران حساب و صاحب اصلی کارت)

 اید، این کار را انجام دهید. بروید و در صورتی که از قبل حساب خود را ثبت نکرده من Visaمدیریت کارت   به .1
تأیید  سازی کارت من( را انتخاب کنید.« )فعال Activate my cardخواهم که…(، »« )من می …I want toاز منوی بازشونده » .2

 روی فعالسازی کلیک کنید. رقم نمایش شده در صفحه باز شده یکسان باشد. 4کنید که کارتی که در حال فعالسازی آن هستید، با آخرین 

 کند کارت شما فعال شده است ایمیلی دریافت خواهید کرد که تأیید می .3

 فعالسازی از طریق تلیفون 
 )صاحبان اصلی کارت، مدیران حساب و کاربران مجاز( 

 باشد به تماس شوید. روزی در دسترس می ، که به صورت شبانه 8472-611-800-1نمبر رایگان   یا 4999-877-604 با •
 ط به حساب را وارد کنید. مربو نمبر تلیفون  و تولد تاریخ به اضافه رقمی حساب 16نمبر  از شما خواسته خواهد شد که •
با این مشخصات ورود، می توانید   در صورتی که قبالً ثبت نکرده اید، ثبت نمایید. من Visaمدیریت کارت  در مشخصات ورود خود را •

 خود )در صورت وجود( را تبدیل کنید. ™Vancity Rewards های خود را ببینید، حساب خود را مدیریت کنید و امتیازهایتراکنش 

 نکات 

 کارت بدون امضای شما اعتبار ندارد. عاجل پشت کارت دارای کریدت خود را امضا کنید.  «

 برای فعالسازی کارت خود نیازی به نمبر پین ندارید.  «
آنگاه می توانید  کارتتان، باید کارت خود را داخل ترمینال چیپ و پین گذاشته و برای اولین تراکنش خود امضا نمایید. هایبرای فعالسازی قابلیت «

 های طرف قرارداد با تماس کارت خود با دستگاه پرداخت انجام دهید. دالر در فروشگاه 200برای خرید تا سقف 
 

 
 پذیرند.ها پرداخت با تماس را نمیدر حال حاضر تمامی فروشگاه خود و کارتخوان باشید. به دنبال این عالمت روی کارت

 

 

 استفاده شده است. . تحت جوازVisa Int* عالمت تجارتی 

  

 

https://support.vancity.com/363-visa-primary-cardholder-vs-authorized-users/
https://support.vancity.com/364-visa-account-administrators-vs-authorized-users/
https://creditcards.vancity.com/
https://creditcards.vancity.com/
https://www.vancity.com/CreditCards/VancityRewards/

