
چطور کارت خود را فعال کنید
این کار ساده  اید، وقت آن است که آن را فعال کنید تا بتوانید بالفاصله از آن استفاده کنید.* خود را دریافت کردهenviro™ Visaحاال که کارت 

گیرد. تان را نمیقیقه وقت د 5است و بیشتر از  

سازی آنالینفعال
(مدیران حساب و صاحب اصلی کارت)

تان را ثبت کنید. اید حساببروید و اگر هنوز این کار را نکرده  من Visaمدیرت کارت  به .1

رقمی که بر روی 4کنید با تأیید کنید که کارتی که فعال می  خواهم…« انتخاب کنید. »کارتم را فعال کنم« را از منو بازشونده »من می  .2
سازی کلیک کنید.روی فعال  خوانی دارد.بینید، همای که باز شده میصفحه

کند کارت شما فعال شده است میل دریافت خواهید کرد که تأیید مییک ای  .3

سازی از طریق تلفنفعال
)صاحبان اصلی کارت، مدیران حساب، و کاربران مجاز( 

روز هفته در دسترس هستند،   7روز و ساعت شبانه  24، که 8472-611-800-1شماره رایگان  یا 4999-877-604 با شماره •
تماس بگیرید.

متصل به حساب را وارد کنید.  شماره تلفن و تاریخ تولد  و نیز رقمی حساب 16شماره  از شما خواسته خواهد شد •

های خود را توانید تراکنش با این حساب می .حساب خود را ثبت کنید  من Visaمدیریت کارت  در اید، اگر تاکنون این کار را نکرده •
خود را نقد کنید )اگر امتیازی داشته باشید(.  ™Vancity Rewardsامتیازهای  ببینید، حساب خود را مدیریت کنید و

راهنمایی 

همین حاال پشت کارت اعتباری خود را امضا کنید. این کارت بدون امضاء شما اعتبار ندارد. «
برای فعال کردن کارت خود به رمزتان نیاز ندارید. «
توانید برای ید. پس از آن می خوان کنید و تراکنش اول خود را امضا کن تان را وارد کارت  کارت خود، باید کارت  برای فعال کردن مزایای «

خریدھای تا سقف  250 دالر در فروشگاھھای طرف قرارداد فقط با لمس کردن دستگاه با کارت تان خرید 
کنید.

پذیرند. ها خدمات پرداخت با لمس دستگاه را نمی بر روی کارت خود و دستگاه کارت خوان به دنبال این نماد باشید. در حال حاضر همه فروشگاه

مورد استفاده قرار گرفته است.  ، با مجوزVisa Int*عالمت تجاری  

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/

