بن كارت
سازمانها ،ادارات و شركتهاي دولتي و خصوصي ميتوانند با
بهرهمندي از اين خدمات به جاي پرداخت بن كاغذي به كاركنان خود
از بن كارت بانك مسكن استفاده نمايند.
امكانات بن كارت به شرح ميباشد:
 - 1داراي قابليت شارژ مجدد بوده و با نام ،تاريخ و مبلغ مشخص
صادر ميشود.
 - 2امكان خريد از پايانههاي فروش متصل به شبكه شتاب
 - 3امكان دريافت صورت حساب و مانده حساب
 - 4امكان تغيير رمز و پرداخت قبوض از طريق خودپردازهاي بانك
مسكن
 - 5امكان محدود نمودن تعداد دفعات خريد و مبلغ قابل خريد در
يك روز
نکات مهم در نگهداري مسکنکارت
 - 1مسكنكارت شما يک کارت الکترونيکي بوده و به علت دارا بودن نوار
مغناطيسي نبايد خم شود .همچنین قرارگرفتن در مجاورت اشیای فلزی يا
برنده و دستگاههاي داراي ميدان مغناطيسي مانند تلفن همراه ،آهنربا و
دستگاههاي الکترونيکي و قرار گرفتن در معرض حرارت و تابش مستقيم
نور خورشيد ممکن است به آن آسيب برساند.
 - 2شماره رمز خود را به خاطر سپرده و از نوشتن آن بر روي کارت
و يا نگهداري آن به همراه کارت خودداري نماييد.
 - 3در صورت فراموش نمودن رمزمسكنكارت خود با مراجعه به
یکی از شعب بانک مي توانيد براي دريافت رمز جديد اقدام كنيد.
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 - 4در صورت وارد نمودن رمز اشتباه بيش از  3مرتبه ،مسكنكارت
شما غیر فعال شده وتوسط دستگاه ضبط مي شود .در این صورت
برای دریافت مسکن کارت خود با همراه داشتن مدارک احراز هویت
به شعبه مراجعه کنید.
 - 5از افشای رمز کارت و یا واگذاری مسكنكارت خود به سایر
اشخاص خودداری كنيد .در غير اين صورت مسوولیت سوءاستفاده
از کارت شما و هرگونه خسارت ناشی از افشای شماره شناسایی یا
واگذاری آن به عهده شماست.
 - 6در صورتی که مایل به استفاده از خدمات اینترنتی  ،تلفنبانک و
همراه بانک باشید باید از طریق دستگاه های خودپرداز بانک مسکن ،
نسبت به ایجاد رمز دوم مسکن کارت خود اقدام نمایید.
 - 7در صورت گم شدن و يا به سرقت رفتن كارت و امكان دسترسي
اشخاص بيگانه به رمز فردی كارت شما باید در ساعات اداری
بالفاصله به نزدیک ترین شعبه بانک مسکن مراجعه نموده و مراتب
سرقت و یا مفقود شدن کارت را اعالم نمایید .در ساعات غیراداری
نیز باید ضمن تماس با بانک از طریق تلفن خدمات مشتریان ( شماره
تلفن  021 - 61088و  ) 021 - 66723015مراتب را برای غیر
فعال نمودن مسکن کارت اعالم کنید  .همچنین می تواند از طریق
دستگاه خودپرداز  ،تلفنبانک  ،اینترنت بانک و همراه بانک نسبت به
غیرفعال نمودن کارت خود اقدام نمایید .سپس در اولین روز کاری با
مراجعه به یکی از شعب بانک  ،تقاضای باطل یا فعال نمودن مجدد
مسکن کارت خود را ارائه نمایید.
 - 8در صورتي که به هر دليل در برداشتن مسكنكارت يا وجه نقد
مورد درخواست خود از دستگاه خودپرداز تاخير نماييد ،مسكنكارت يا
وجه به داخل دستگاه برگشت داده ميشود.
 - 9در هنگام استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك در صورتي كه
 CVV2يا رمز اعتبارسنجي را سه بار به اشتباه وارد كنيد ،كارت
غيرفعال شده و پس از  24ساعت به صورت خودكار فعال خواهد شد.

زمستـــــان 1396

اداره کل روابط عمومی

@bankmaskan

www.bank-maskan.ir

مرکز ارتباط با مشتريان 021-61088 :
روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک
خیابان عطار -ستاد مرکزی بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:
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توجه :شرايط و ضوابط مطرح شــده در اين بروشور
تابع شــرايط اعالم شــده از ســوي بانــک مرکزي
جمهوري اســامي در زمان افتتاح حساب ميباشد،
لذا در صــورت تغيير ضوابــط و قوانيــن ،مفاد آن
تعهدي بــراي بانک مســکن ايجــاد نخواهد کرد.
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مسـکنكارت

مسكنكارت

مشتریان گرامی ،بانک مسکن با تاکید بر نقش و اهمیت بانکداری
الکترونیک و به منظور تسریع در ارايه خدمات بانكي ،نسبت به صدور
انواع كارتهاي الكترونيكي اقدام مينمايد.
در اين بروشور شما با انواع مسكن كارت شامل پسانداز و سپرده
(خانوادگي و گروهي) آشنا ميشويد.
مسكن كارت چه مزايا و امكاناتي را براي شما فراهم
ميكند؟
* امکان دریافت وجه از تمامي دستگاههای خودپرداز ()ATM
عضو شبکه شتاب تا سقف  2میلیون ریال در شبانهروز
* امکان انتقال وجه به كارت هاي متصل به شبكه شتاب از
طریق دستگاههای خودپرداز ،پايانههاي شعب ،سامانه پرداختهای
اینترنتی بانک مسکن ،تلفنبانك و همراه بانك
* امکان خرید کاال و خدمات از طریق تمامي پایانههای فروش
( )POSعضو شبکه شتاب

1

ارايه مــــدارک مورد نیاز و افتتاح یکی از حسا بهای
سپرده سرمــایهگذاری کوتا همدت ،قر ضالحسنه پسانداز و
قر ضالحسنه جاری براي دريافت مسكنكارت اقدام نمايید.
* مسكنكارت ،به صورت محرمانه و در پاکتی کامال دربسته ،
به همراه یک شماره رمز و کد اعتبار سنجی به شما تحویل
داده می شود  .شمــــا می توانید از طریق دستگاه هـــــای
خودپرداز وپایانه های شعب  ،نسبت به تغییر رمز خود اقدام
نما یید .

* امکان پرداخت قبوض آب ،برق ،گاز ،تلفن ثابت و همراه و
عوارض شهرداري از طریق تمامي دستگاههای خودپرداز ،سامانه
پرداختهای اینترنتی ،تلفنبانك و همراه بانك
* امكان اطالع از موجودي و دريافت صورت حساب ده گردش
آخر حساب از طريق دستگاههاي خودپرداز و سامانه پرداختهاي
اينترنتي
* امکان اطالع از موجودی ودریافت صورتحساب سه گردش آخر
حساب از طریق همراه بانک و تلفنبانک متمرکز
* امكان پرداخت اقساط تسهيالت دريافتي از بانك مسكن از
طريق تمامي كارتها و دستگاههاي خودپرداز عضو شبكه شتاب
(در صورتي كه تسهيالت گيرندگان داراي مسكن كارت تسهيالت
باشند).
* امکان اتصال مسکن کارت به بیش از یک حساب بانکی جهت
مدیریت منابع مالی دارنده کارت و مشخص نمودن یکی از حساب
ها به عنوان حساب پیش فرض جهت انجام تراکنش های شتابی
* خريد شارژ كارتهاي همراه اول ،تاليا و ايرانسل از پايانههاي
فروشگاهي بانك مسكن
* قابلیت شارژ برچسب الکترونیکی پرداخت عوارض از تمامی
درگاه های بانک مسکن  ،توسط مسکن کارت ها
*امكان استفاده از سرویس برداشت بدون کارت جهت صدور حواله
پرداخت وجه نقد از دستگاه خودپرداز برای کسانی که کارت بانکی
به همراه ندارند.

نکته :درصورتيكه براي دريافت مسكن كارت ،حساب سپرده
سرمایهگذاری کوتاهمدت افتتاح كنيد از سودي معادل سود سپرده
سرمایهگذاری کوتاهمدت نیز برخوردار میشوید و در صورت افتتاح
حساب قرضالحسنه پسانداز در قرعهکشی این حسابها شرکت
داده میشوید.
همچنين با افتتاح حساب قرضالحسنه جاری میتوانید از انواع
كارتهاي بانك مسكن ،دسته چک و دیگر خدمات این حساب
بهرهمند شوید.
انواع كارتهاي بانك مسكن
مسكنكارت خانواده
* بانك مسكن به منظور گسترش دامنه استفاده از خدمات بانكداري
الكترونيك توسط اعضاي خانوادهها ،امكان استفاده از مسكنكارت خانواده
را براي آنها فراهم نموده است.
با استفاده از اين امكان شما مي توانيد حداكثر  5كارت براي خود و بستگان
درجه ( 1پدر ،مادر ،همسر وفرزندان) دريافت كنيد.

چگونه ميتوانيد از خدمات مسكن كارت بهرهمند
شويد؟
شما میتوانید با مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و
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* حداقل سن افراد براي دريافت مسكنكارت خانواده 11 ،سال تمام است.
* امكان تعيين سقف و تعداد دفعات برداشت در زمانهاي مشخص براي
اعضاي خانواده توسط صاحب اصلي حساب امكانپذير است.
مسكنكارت گروهی
با مسکن کارت گروهی این امکان برای شرکت ها و سازمان های مختلف
فراهم می شود که برای کارکنان خود مسکن کارت دریافت نمایند.
امکانات مسکن کارت گروهی بدین شرح می باشد :
* امکان پرداخت حقوق کارکنان یک سازمان به صورت روزانه  ،هفتگی
یا ماهانه
* امکان پرداخت هزینه های دوره ای به اعضای گروه ها
* امکان تامین نقدینگی لحظه ای اعضای گروه ( به عنوان مثال  :شارژ
مبالغ تنخواه )
كارت هديه
كارت هديه يكي ديگر از انواع كارتهاي الكترونيكي بانك مسكن
است .با استفاده از اين كارت شما ميتوانيد از پايانههاي فروشگاهي
( )POSبدون پرداخت وجه نقد ،كاال يا خدمات دريافت نماييد.
اين كارتها در مبالغ مورد نظر مشتری و حداکثر تا مبلغ  5میلیون
ریال صادر شده و در اختیار مشتری قرار می گیرند .همچنين بانك
مسكن اقدام به صدور كارت هديه سازمانی برای موسسه های دولتی
و خصوصی نموده است.این کارت امکان دریافت وجه از دستگاه
خودپرداز بانک مسکن را برای دارندگان آن فراهم می سازد .همچنین
نام موسسه درخواست کننده کارت هدیه سازمانی بر روی کارت درج
خواهد شد.
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