
Արդշինբանկի Mobile banking-ում ծառայության
ակտիվացման ուղեցույց

ARDSHINPAY



ArdshinPay ծառայությունը ներդրված է Արդշինբանկի Մոբայլ բանկինգ հավելվածում:
Ծառայությունն ակտիվացնելու շնորհիվ հնարավոր է վճարել ապրանքների և ծառայությունների

համար անմիջապես հեռախոսով՝ անհպում վճարումներ ընդունող վճարային տերմինալներում:

ArdshinPay-ով վճարում կատարելու համար անհրաժեշտ է՝

 Արդշինբանկի Visa քարտ

 Արդշինբանկ մոբայլ բանկինգ հավելվածը՝ http://onelink.to/a9jw5f

 NFC* տեխնոլոգիայով աշխատող Android օպերացիոն համակարգով հեռախոս:

* Ծառայությունից օգտվելու համար Ձեր հեռախոսի NFC-ն պետք է լինի ակտիվ

ArdshinPay

http://onelink.to/a9jw5f


ArdshinPay-իակտիվացում

Ծառայությունն ակտիվացնելու համարանհրաժեշտ է

Մոբայլ բանկինգի ծառայությունների ցանկում ընտրել

ArdshinPay-ը:

ՔԱՅԼ 1



ArdshinPay-իակտիվացում

Հեռախոսի էկրանին հայտնվում է հաջորդ էջը, որտեղ Ձեզ

հնարավորություն է տրվում՝

 Ակտիվացնել ArdshinPay-ը

 Ապա` կցել Visa քարտը:

ՔԱՅԼ 2



 «+»-ին սեղմելուց հետո հայտնվում է Ձեր

Visa քարտերի ցանկը:

 Ընտրված քարտին սեղմելուց հետո

իրականացվում է այդ քարտի թվայնացումը

և քարտն ավելացվում է որպես վճարման

միջոց:

ArdshinPay-իակտիվացում



 2 և ավել քարտեր ավելացնելու դեպքում անհրաժեշտ է

քարտերից մեկն ընտրել որպես «հիմնական»: Քարտը

«հիմնական» դարձնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել այդ

քարտի ներքևում գտնվող «Ոչ հիմնական» դաշտին:

Արդյունքում Ձեր նախընտրած քարտը կդառնա հիմնական:

 Ընդ որում` եթե Դուք չնշեք քարտերից որևէ մեկը որպես

«Հիմնական», ծառայությունը չի աշխատի, քանի որ

համակարգը չի հասկանա, թե որ քարտից իրականացնի

գործարքը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Դուք ընդամենը մեկ

քարտ ունեք կցված:

ArdshinPay-ի վերաբերյալ

ԵԹԵԹՎԱՅՆԱՑՆՈՒՄ ԵՔ 2 ԵՎ ԱՎԵԼ ՔԱՐՏ



 Մինչև 20,000 դրամ գործարքները, ինչպես անհպում

քարտերով, այս դեպքում նույնպես իրականացվում

են առանց PIN կոդի, տվյալ դեպքում՝ առանց

հեռախոսը մատնահետքով կամ գաղտնաբառով

ակտիվացնելու: Դրա համար ընդամենը պետք է

միացնել հեռախոսը և մոտեցնել վճարային

տերմինալին:

 Եթե ցանկանում եք կատարել 20,000 դրամից բարձր

գումարի գործարք, անհրաժեշտ է ակտիվացնել

հեռախոսը մատնահետքով կամ գաղտնաբառով և

միայն դրանից հետո մոտեցնել տերմինալին:

ArdshinPay-ով վճարում

Գործարքի իրականացում



ArdshinPay-ով վճարում

Վճարելիս հեռախոսի էկրանին կհայտնվի

«Վճարումն ուղարկված է» հաղորդագրությունը:

Անհրաժեշտ է հիշել

 «Վճարումն ուղարկված է»-ի արտացոլումը չի

նշանակում գործարքի ավարտ: Դա նշանակում

է, որ վճարային տերմինալը ճանաչել է Ձեր

սմարտֆոնը որպես Ձեր քարտ:

 Գործարքի վերջնական արդյունքը Դուք

կստանաք վճարային տերմինալից, քանի որ

չնայած նրան որ տերմինալը ճանաչել է Ձեր

քարտը, գործարքը կարող է մերժվել՝ քարտի

կարգավիճակի, գործարքի սահմանաչափի կամ

այլ պատճառներով:



Շնորհակալություն մեր

ծառայություններից օգտվելու

համար


