راهنماي ورود و استفاده از سﺮ ويس ويژة د ارندگان
هوده كارت )كا رت اعتبا ري بيمه ﻣﻠﺖ(
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در سرویس ویژۀ دارندگان کارت اعتباری بیمه ملت ،دارندگان کارت اعتباری می توانند جزئیات حساب
اعتباری خود را مشاهده نمایند.

در سایت هوده کارت ﺑﻪ ﻧﺸاﻧﯽ  www.hoodehcards.comﺑر روی گزینﻪ "سرویس ویژه دارندگان
کارت" کﻠﯿﮏ ﻧﻤاﺋﯿﺪ.

ﺑا ﻧام کارﺑری و رمز عبور خود وارد شویﺪ.

نام کاربری و رمز عبور  ،کﺪمﻠﯽ شﻤا مﯽ ﺑاشﺪ .در صورت تﻤایل مﯽ تواﻧﯿﺪ ﺑا استفاده از گزینﻪ تغ ر
رمز ،ﻧسبت ﺑﻪ تغ ر آن اقﺪام ﻧﻤا ﺪ.
پس از ورود اطﻼعات حساب شﻤا قاﺑل ﻧﻤایش مﯽ ﺑاشﺪ.
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در قسﻤت حساب ها ،در صورتﯽ کﻪ کارت اعتباری ،ﺑن کارت ،ﺑﯿﻤﻪ عﻤر ﺑﯿﻤﻪ مﻠت داشتﻪ ﺑاشﯿﺪ اطﻼعات
هر کﺪام قاﺑل مﺸاهﺪه است.
شﻤاره حساب ،تاریخ افتتاح حساب ،اعتبار استفاده شده :مﯿزان ﺑﺪهﯽ کارت ؛ مانده اعتبار  :مﯿزان
اعتبار ﺑاقﯽ ماﻧﺪه از کارت و سقف اعتبار :مﯿزان کل اعتبار اولﯿﻪ کارت را ﻧﯿز ﻧﺸان مﯽ دهﺪ.
و در قسﻤت کارت های اعتباری ﺑﻪ جزﺋﯿات خریﺪها ،اقساط پرداخت شﺪه  ،تغ ر رمزها و هﻤچنﯿن
اعﻼم مفقودی کارت دسترسﯽ داریﺪ .

ریست رمز کارت و رمز اینترنتی:
در صورت فراموشﯽ و ﻧﯿاز ﺑﻪ ریست رمز کارت یا رمز اینترﻧتﯽ  ،در پا ن صفحﻪ ،قسﻤت کارت اعتباری
ﺑر روی آیکن قفل در فراموشﯽ رمز کارت یا فراموشﯽ رمز اینترﻧتﯽ کﻠﯿﮏ ﻧﻤا ﺪ .پس از تا ﺪ تغ ر
رمز ،پﯿامکﯽ حاوی رمز جﺪیﺪ کارت ﺑﻪ شﻤاره تﻠفن هﻤراه شﻤا کﻪ در سﯿستم کارت اعتباری ثبت شﺪه
است ارسال مﯽ گردد.

خریدهای انجام شده:
ﺑا کﻠﯿﮏ ﺑر روی آیکن خریﺪ ﺑﻪ صفحﻪ جزﺋﯿات خریﺪ خود مﯽ رویﺪ.

جزﺋﯿات خریﺪهای اﻧجام شﺪه ﺑا کارت اعتباری ﺑﯿﻤﻪ مﻠت در این قسﻤت در دسترس کارﺑران قرار دارد.
اطﻼعاتﯽ ﻧظﯿر :تاریخ خریﺪ و ﻧام فروشگاه  ،مبﻠغ کﻠﯽ هر خریﺪ ،سهم ﻧقﺪی ،سهم قسطﯽ ،تعﺪاد
اقساط ،تعﺪاد اقساط پرداختﯽ ،تعﺪاد اقساط ماﻧﺪه ،مبالغ جریﻤﻪ و مبالغ پرداخت شﺪه  ،جزﺋﯿات
اقساط و تسویﻪ یﮏ خریﺪ قاﺑل مﺸاهﺪه و در دسترس است.
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ﺑا کﻠﯿﮏ ﺑر روی گزینﻪ اقساط مﯿتواﻧﯿﺪ تعﺪاد اقساط آن خریﺪ ،اقساط پرداخت شﺪه و اقساط ﺑاقﯿﻤاﻧﺪه
را ﺑا جزﺋﯿات تاریخ مﺸاهﺪه کنﯿﺪ.

تسویه یﮏ خرید:
در صورتﯽ کﻪ ﺑخواهﯿﺪ تنها یﮏ خریﺪ را تسویﻪ کنﯿﺪ مﯽ تواﻧﯿﺪ از این گزینﻪ استفاده ﻧﻤا ﺪ.

ﺑا کﻠﯿﮏ ﺑر روی آن ،کل مبﻠغ ﺑاقﯿﻤاﻧﺪه ﻧﻤایش داده مﯽ شود .ﺑا کﻠﯿﮏ ﺑر روی دکﻤﻪ پرداخت ،ﺑﻪ درگاه
ﺑاﻧکﯽ وصل مﯽ شویﺪ و مﯽ تواﻧﯿﺪ ﺑا هر یﮏ از کارت های عضو شتاب ﻧسبت ﺑﻪ تسویﻪ خریﺪ خود
اقﺪام ﻧﻤا ﺪ.
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پرداخت اقساط:
اگر یﮏ یا چنﺪ خریﺪ داشتﻪ ﺑاشﯿﺪ و ﺑخواهﯿﺪ اقساط سررسﯿﺪ شﺪه را پرداخت ﻧﻤا ﺪ در قسﻤت
کارت های اعتباری ،ﺑر روی گزینﻪ پرداخت اقساط و ﺑﺪهﯽ کﻠﯿﮏ مﯽ کنﯿﺪ.

در صفحﻪ ای کﻪ ﺑاز مﯿﺸود اگر جریﻤﻪ ای ﺑﻪ شﻤا تعﻠق گرفتﻪ ﺑاشﺪ ﻧﻤایش داده مﯿﺸود و اگر قسط
سررسﯿﺪ شﺪه ای داشتﻪ و پرداخت ﻧکرده ﺑاشﯿﺪ ﺑﻪ شﻤا ﻧﻤایش داده مﯿﺸود.

مبﻠغ را دقﯿق و کامل یادداشت ﻧﻤا ﺪ و ﺑر روی گزینﻪ پرداخت اقساط کﻠﯿﮏ کنﯿﺪ ،مبﻠغ دلخواه خود
را وارد ﻧﻤوده و دکﻤﻪ پرداخت را ﺑزﻧﯿﺪ .ﺑﻪ درگاه ﺑاﻧکﯽ وصل مﯽ شویﺪ و مﯽ تواﻧﯿﺪ ﺑا هر یﮏ از
کارتهای عضو شتاب ﻧسبت ﺑﻪ پرداخت آن اقﺪام فرما ﺪ.
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