مراحل ثبت نام مستر کارت پیش پرداخت caxton
جهت دریافت مستر کارت  caxtonمیبایست از طریق همین سایت در باالی صفحه قسمت محصوالت کارت پیش پرداخت ارزی ( بنا به نیاز
بی نام یا با نام ) را انتخاب نمایید با کلیک بر روی این گزینه ها به صفحه ایی راهنمایی میشوید که در قسمت پایین آن گزیده ثیت نام را
مشاهده می نمایید

با کلیک بر روی این گزینه صفحه زیر نمایش داده میشود که باید تمامی اطالعات شخصی خود را وارد نموده و به مرحله بعد بروید .

روی گزینه صحت اطالعات فوق را تایید میکنم کلیک نموده و سپس گزینه ادامه مرحله خرید را انتخاب کنید.

در این مرحله مدارک خود را بارگذاری نمایید:
اسکن پاسپورت امضا شده
اسکن پاسپورت یا کارت ملی
فرم قرار داد و مشخصات را از عمین صفحه دانلود نموده پر کنید و با درج امضا در تمام صفحات اسکن نموده و فایل فشره آن را بار گذاری
نماییدو به مرحله بعدی بروید.

در این مرحله باید میزان موجودی اولیه که میخواهید در کارت باشد را وارد نمایید .

در مرحله آخر هزینه کلی با توجه به نرخ دالر در آن روز محاسبه و اعالم میگردد .توجه نمایید قیمت نهایی مجموع قیمت خرید کارت به
عالوه موجودی اولیه کارت میباشد که بعد از دریافت و فعال شدن کارت میتوانید موجودی اولیه برداشت نمایید.
نکات مهم:
*توجه فرمایید کارمزد شارژ اولیه  51دالر به عالوه  5.1درصد از مبلغ شارژ است در صورتی که بعد از دریافت کارت با توجه به مبلغ شارژ طبق
جدول قرار داده شده بر روی سایت بین  03تا  51دالر به عالوه  1/5درصد از مبلغ شارژ به عنوان کارمزد دریافت میگردد.
*حداکثر برداشت شما از حساب میتواند به اندازه ایی باشد که به اندازه  53دالر در حساب شما باقی بماند.
*پس از دریافت مدارک شما و تایید آن ،مستر کارت شما به همراه ) username(emailو  Mother’s maidenو passwordبه
آدرسی که در فرم اطالعات شخصی توسط شما نوشته شده ارسال میگردد.
*مدت زمان صدور و فعال سازی برای کارت بی نام  0تا  1روز و بانام  55روز کاری میباشد.

ورود به حساب کاربری جهت مشاهده تراکنش های مالی کارت:
با ورود به حساب کاربری خود از طریق سایت شرکت ( CAXTONصادر کننده کارت) میتوانید صورتحساب تراکنش های کارت خود را
مشاهده نمایید و چنانچه قصد برداشت از کارت با واحد ارزی غیر از دالر دارید ،از طریق این پنل  Defult currencyرا تغییر دهید و ارز
مورد نیاز خود را انتخاب کنید تا در زمان برداشت از کارت کارمزد تبدیل نپردازید.
پس از دریافت کارت میتوانید به وبسایت  www.caxtonfx.comمراجعه نموده و در باالی صفحه سمت راست گزینه  loginرا انتخاب
نمایید.

در صفحه بعد در قسمت  emailو  passwordهمان اطالعاتی که برایتان از طرف ما ارسال شده را وارد نمایید .

پس از کلیک برروی گزینه  loginوارد صفحه دیگری میشوید که به صورت تصادفی برای هر بار ورود از شما نوشتن دو حرف از کلمه
 Mother maidenرا میخواهد برای مثال در صفحه زیر حروف اول و چهارم کلمه مورد نیاز است که بعد از وارد کردن این حروف میتوانید
وارد حساب کاربریتان شوید.

اولین بار که وارد حساب میشوید از شما خواسته میشود پسورد جدیدی برای حساب کاربریتان مشخص کنید .در دفعات بعدی این گزینه وجود
ندارد و بعد از ورود در صورت نیاز میتوانید پسورد خود را عوض نمایید.
عوض کردن پسورد ورود به اکانت:
در گوشه باالی سمت راست حساب کاربری تان روی گزینه  my detailsکلیک نموده و در پایین صفحه نمایش داده شده change
 passwordرا انتخاب نمایید و پسورد جدید خود را وارد کنید.

نمایش  PINکارت و روش عوض کردن آن:
در حساب کاربری تان در قسمت  my currency cardsصفحه ایی به شکل زیر مشاهده میکنید با کلیک بر روی  VIEW PINمیتوانید شماره  5رقمی که پین
کارت شما محسوب میشود را مشاهده کنید.
این عدد را میتوانید در تمام دستگاههای  ATMدر سراسر دنیا که مستر کارت را پشتیبانی میکنند تغییر دهید اما باید بدانید که در سیستم  caxtonاین عدد همان
عدد اولیه باقی میماند و شما اگر تصادفا  PINجدید حسابتان را فراموش نمایید باید مستر کارت جدید برایتان صادر شود.

مراحل تغییر واحد ارز:

در حساب کاربری تان در قسمت  my detailsروی گزینه  manage user detailsکلیک نموده و از قسمت default currency
ارز مورد نظرتان را انتخاب نمایید .این تبدیل بدون کارمزد و تنها با استفاده از ضرایب تبدیل ارز انجام میشود.

