
��ای ورود�ای ���ی �� ا��یکی�� ر�ی�� �زم ا�� ر� ٦ر��ی را �� �ا�� دا��� �ا�ی�.
�ی ر� ا��یکی�� ر�ی�� و ورود ا�� اه آن ��� از ١٠ �ار، �ا�� ��ال �ازی �ای� از �� �ا�ک یا �� � �ک�ار ��د.�در ��رت ��ا

��ور ر� دوم ��یای کارت (ر� یک ار ��ف) �ا ر�ی�� ��ون �یاز �� ای����� ا��ام ی ��د.
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 دریا	� ر
� دوم ��یای کارت �ا �� �ا�ک

 دریا	� ر
� دوم ��یای کارت از ����

�ا  ��دا���د و ��� ا��یکی�� ر��ی
� ��ا�ی  ��ای� �ان از �ای� �ا�ک �ا�ان ��
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 ا� �اب ���ی «��ی�ی� کارت»
در �� �ا�ک

ی ر�� دوم � «��ال �از� ا� �اب ��ی
یک�ار���ف کارت» در �� �ا�ک

 ا� �اب کارت ��رد ��� ��ای ��ور
� ا��ودن کارت� ر�� دوم ��یا و ��ی

�ا�ک �ا�ان �ا  �� ��ورود 
کا��ی���، ���� یا ���ای� دی��

4 «��ی ر��ی � «��ال �از�ا� �اب ��ی
� در ���ای��5و �از ک�دن  ا��یکی�� ر��ی 6

7810
واردک�دن ک� ٤ ر��ی �یا�ک ��ه 

 ��� ��اره ���ای� �ان در ر��ی�
��ای ��ال ��ن آن

 (QR) ی ا�ک� ک� ���ی�
��ای� داده ��ه �ا ���ای� ��د

� �ا�ی �ر ��� �� در �� �ا�ک 

ا� �اب یک ر�� ٦ ر��ی
��� ر��ی���ای ورود  

ی � ��ال �از� ا� �اب ��ی
ر�� دوم کارت در

 ��ا��یکی�� ر��ی
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��ی ر��ی ��ا��از

� یکی از ���� ���ا��
� ���اه ا�� کارت ��ی � �ا�ان 

� از �دا���د و ��� ا��یکی�� ر��ی
� ��ا�ی��ای� �ا�ک �ا�ان 
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ی (QR) دریا� ی ا�ک� ک� ���ی�
�ا ���ای� ��د � از ���

 ا� �اب یک ر�� ٦ ر��ی ��ای
� د���اه ��د�ان� �� ر��ی

و واردک�دن آن در ا��یکی��

 �ک�ی� ��م در��ا�� �ای
�ا کارت �����

654
� ��اره� واردک�دن ک� ٤ر��ی �یا�ک  ��ه 

��ای ��ال ��ن آن ���ای� �ان در ر��ی��

SAMAN BANK

��م در��ا�� �ای ����� �ا کارت

ی ا�ک� ک� ���ی�

��ی�ی� کارت


