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 .پارامتر کارت بانکی از شما پرسيده می شود که در عکس زیر کنارشان ستاره قرمز زده شده است 4در هنگام خرید اینترنتی  

 

 

 رقمي درج شده بر روي کارت 16شماره  (1

این شماره در کارت همه بانک ها، بر روي کارت درج شده است. نمونه شماره کارت درج شده بر روي کارت هاي بانک ملت در 

 .عکس زیر آمده است

 

 



 رمز خريد اينترنتي يا رمز دوم (2

وارد می نمائيد متفاوت می باشد. حتی این  ATM خرید اینترنتی، با رمزي که شما هنگام استفاده از دستگاههاي خود پرداز رمز

  .خود را از طریق اینترنت چک می کنيد، نيز متفاوت است بانک که حساب رمز با رمز اینترنت

ندارید. براي فعال کردن رمز خرید اینترنتی یکی از  اکثر بانک ها زمانی که کارت خود را تحویل می گيرید، رمز خرید اینترنتی در

 :دهيد کارهاي زیر را انجام

خود  خود قرار داده اند. به دستگاه خودپرداز بانک ATM اینترنتی را در دستگاههاي اکثر بانک ها امکان تعریف رمز خرید 

در بخش رمز دوم یا رمز اینترنتی، رمز خود را تعریف  .مراجعه کنيد. کارت خود را وارد کنيد و بخش عمليات رمز را انتخاب کنيد

 .کنيد

 CVV2 کد( 3

روي کارت، بر روي اکثر کارت ها  رقمی حک شده16رقمی( مانند شمارۀ 4رقمی )و به ندرت 3به صورت یک عدد  CVV2 کد

رقمی حک 3سامان، پارسيان و... به صورت یک عدد  ملت، صادرات، پاسارگاد، حک شده است. مثالً روي کارت هاي بانک هاي

 .می نمایيد رقمی است و عکس آن را در زیر مشاهده 3است. یا در برخی کارت هاي بانک ملت  شده

 .رقم شماره کارت حک شده است16بعد از  19و  18، 17به صورت رقم  CVV2 در برخی کارت هاي بانک تجارت، کد
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انقضاء وجود ندارد، نگران نباشيد. از عدد  انقضاء هم روي اغلب کارت هاي بانکی حک شده است. اگر روي کارت شما تاریخ تاریخ

 .انقضاي کارت استفاده نمایيد به جاي سال 99به جاي ماه و از  12

 


