
 ایرانیکارت
امنیت پول شما، امنیت ماست

IraniCard



ایرانیکارت مجموعه ایست که امید دارد بتواند با راهکارهای خود دربهای سیستم های مالی پیشرفته و آنالین دنیا را 
به روی هموطنان عزیز باز کند. با توجه به اینکه تحریم های گسترده علیه کشور عزیزمان ایران باعث شده تا سیستم 
های مالی ایران نتوانند به سیستم های آنالین دنیا متصل شوند ایرانیکارت سعی می کند با راهکارهای خود باعث 

پیشرفت بانکداری ایرانی شود.

هم اکنون ایرانیکارت با صدور کارت های بانکی ویزا و مستر کارت به مشتریان خود کمک های گسترده ای می کند تا 
ایرانیان همانند دیگر افراد در سراسر دنیا از سیستم های مالی بین المللی استفاده کنند، همچنین این شرکت با ارائه 
راهکارهای متفاوت به اشخاص حقوقی و حقیقی جهت نقد کردن در آمدهای ارزی، تا کنون به صدها شخص و شرکت 

ایرانی کمک نموده است با تکیه بر درآمد صادرات، به ارز آوری کشور کمک کنند.

دربارۀ ایرانیکارت

www.iranicard.comwww.iranicard.com

About
IraniCard



کارت ها
www.iranicard.com



Standard
Master
Card

بهترین انتخاب برای آنانکه کارتی مناسب برای همه امور 
خود از جمله سفر، خرید اینترنتی، دریافت حواله های 
بین المللی و ... . این کارت به عنوان کارتی همه کاره از 
کمپانی مستر کارت ارائه شده است و مناسب افرادی 
است که خواهان مسترکارتی با اعتبار باال هستند. این 
کارت تمامی ویژگی های یک مسترکارت استاندارد را 
داراست، میتوانید وجه نقد برداشت کنید، رزرو هتل و 

خرید های اینترنتی و ... داشته باشید.

مسترکارت استاندارد در تمامی پایانه های مسترکارت 
در تمام دنیا شناخته میشوند، در حال حاضر تعداد این 

مسترکارت استاندارد

پایانه ها ٢٠ میلیون در سراسر دنیاست و هر روز به این 
تعداد اضافه میشود. بنابراین شما با خیال راحت به 

خرید در اینترنت و فروشگاه میپردازید.

هزینه های پایین صدور، صدور مجدد، نگهداری و …به 
عالوه خدمات قابل کسب با این کارت، این مستر کارت 
را محبوب کرده است. این مستر کارت به ارز دالر یا یورو 

باز میشود.

www.iranicard.com



• دارای حساب بانکی مادام العمر
جهت واریز وجه به حساب شما به صورت بین المللی

Debit Card •
کارت بانکی با تمام مزایای آن

• تاریخ انقضا کارت
این مسترکارت ٣ ساله است

• شارژ نامحدود
به دفعات نامحدود می توانید این کارت را شارژ نمایید

• بدون سقف موجودی
این مسترکارت هیچ سقف موجودی ندارد

• شارژ سریع
در ١ الی ٢ روز کاری کارت شما شارژ میشود.

• ارز کارت
ارز مسترکارت استاندارد دالر، یورو یا پوند است

• شارژ مسترکارت
قابلیت شارژ با حداقل کارمزد از طریق ایرانیکارت، صرافی های داخلی و بانک های خارجی

• ارسال پیامک
قابلیت ارسال پیامک به ازای هر تراکنش روی موبایل شما

• کد سوئیفت
دارای کد سوئیفت مستقیم و غیر مستقیم

MASTERCARD تمام خود پرداز های •
MASTERCARD قابلیت دریافت وجه از خودپرداز های متصل به شبکه

• کارتخوان های فروشگاهی
MASTERCARD قابلیت خرید از پایانه های فروشگاهی متصل به شبکه

• وبسایت های اینترنتی
MASTERCARD قابلیت خرید از وبسایت های پذیرنده

• کیف پول الکترونیکی
قابلیت اتصال به PayPal ،SKrill و ...

• سقف برداشت از خودپرداز
میتوانید روزانه تا ٢٥٠٠ یورو یا دالر از خودپرداز پول نقد دریافت کنید

CHIP و CVV2 دارای •
جهت باالبردن امنیت تراکنش ها

• حک نام دارنده
حک برجسته ی نام شما روی کارت جهت امنیت بیشتر

• رزرو هتل و هواپیما
قابلیت رزرو هتل و هواپیما در سراسر جهان

• امکان دریافت صورتحساب کاغذی بانکی به همراه مهر بانک

• مدت زمان تحویل
کارت شما در مدت ١ روز کاری آماده تحویل است!

•مکان تحویل
مراجعه حضوری به بانک صادر کننده کارت
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• دارای حساب بانکی مادام العمر
جهت واریز وجه به حساب شما به صورت بین المللی

Debit Card •
کارت بانکی با تمام مزایای آن

• تاریخ انقضا کارت
این مسترکارت ٣ ساله است

• شارژ نامحدود
به دفعات نامحدود می توانید این کارت را شارژ نمایید

• بدون سقف موجودی
این مسترکارت هیچ سقف موجودی ندارد

• شارژ سریع
در ١ الی ٢ روز کاری کارت شما شارژ میشود.

• ارز کارت
ارز مسترکارت استاندارد دالر، یورو یا پوند است

• شارژ مسترکارت
قابلیت شارژ با حداقل کارمزد از طریق ایرانیکارت، صرافی های داخلی و بانک های خارجی

• ارسال پیامک
قابلیت ارسال پیامک به ازای هر تراکنش روی موبایل شما

• کد سوئیفت
دارای کد سوئیفت مستقیم و غیر مستقیم

MASTERCARD تمام خود پرداز های •
MASTERCARD قابلیت دریافت وجه از خودپرداز های متصل به شبکه

• کارتخوان های فروشگاهی
MASTERCARD قابلیت خرید از پایانه های فروشگاهی متصل به شبکه

• وبسایت های اینترنتی
MASTERCARD قابلیت خرید از وبسایت های پذیرنده

• کیف پول الکترونیکی
قابلیت اتصال به PayPal ،SKrill و ...

• سقف برداشت از خودپرداز
میتوانید روزانه تا ٢٥٠٠ یورو یا دالر از خودپرداز پول نقد دریافت کنید

CHIP و CVV2 دارای •
جهت باالبردن امنیت تراکنش ها

• حک نام دارنده
حک برجسته ی نام شما روی کارت جهت امنیت بیشتر

• رزرو هتل و هواپیما
قابلیت رزرو هتل و هواپیما در سراسر جهان

• امکان دریافت صورتحساب کاغذی بانکی به همراه مهر بانک

• مدت زمان تحویل
کارت شما در مدت ١ روز کاری آماده تحویل است!

•مکان تحویل
مراجعه حضوری به بانک صادر کننده کارت



• دارای حساب بانکی مادام العمر
جهت واریز وجه به حساب شما به صورت بین المللی

Debit Card •
کارت بانکی با تمام مزایای آن

• تاریخ انقضا کارت
این مسترکارت ٣ ساله است

• شارژ نامحدود
به دفعات نامحدود می توانید این کارت را شارژ نمایید

• بدون سقف موجودی
این مسترکارت هیچ سقف موجودی ندارد

• شارژ سریع
در ١ الی ٢ روز کاری کارت شما شارژ میشود.

• ارز کارت
ارز مسترکارت استاندارد دالر، یورو یا پوند است

www.iranicard.com

• شارژ مسترکارت
قابلیت شارژ با حداقل کارمزد از طریق ایرانیکارت، صرافی های داخلی و بانک های خارجی

• ارسال پیامک
قابلیت ارسال پیامک به ازای هر تراکنش روی موبایل شما

• کد سوئیفت
دارای کد سوئیفت مستقیم و غیر مستقیم

MASTERCARD تمام خود پرداز های •
MASTERCARD قابلیت دریافت وجه از خودپرداز های متصل به شبکه

• کارتخوان های فروشگاهی
MASTERCARD قابلیت خرید از پایانه های فروشگاهی متصل به شبکه

• وبسایت های اینترنتی
MASTERCARD قابلیت خرید از وبسایت های پذیرنده

• کیف پول الکترونیکی
قابلیت اتصال به PayPal ،SKrill و ...

• سقف برداشت از خودپرداز
میتوانید روزانه تا ٢٥٠٠ یورو یا دالر از خودپرداز پول نقد دریافت کنید

CHIP و CVV2 دارای •
جهت باالبردن امنیت تراکنش ها

• حک نام دارنده
حک برجسته ی نام شما روی کارت جهت امنیت بیشتر

• رزرو هتل و هواپیما
قابلیت رزرو هتل و هواپیما در سراسر جهان

• امکان دریافت صورتحساب کاغذی بانکی به همراه مهر بانک

• مدت زمان تحویل
کارت شما در مدت ١ روز کاری آماده تحویل است!

•مکان تحویل
مراجعه حضوری به بانک صادر کننده کارت

day
1



مسترکارت گلد کارتی با پرستیژ باال از شبکه مسترکارت 
کارت  های  قابلیت  تمامی  داشتن  بر  عالوه  که  است 
مسترکارت استاندارد به شما قابلیت اجاره خودرو در 
بسیاری از کمپانی های اجاره دهنده خودرو را میدهد. 
با این کارت میتوانید به راحتی تمامی هزینه های سفر 
خود را بپردازید یا در اینترنت به خرید و فروش بپردازید.

مسترکارت گلد

 Golden
Master
Card

هزینه های پایین صدور، صدور مجدد، نگهداری و …به 
عالوه خدمات قابل کسب با این کارت، این مستر کارت 

را محبوب کرده است.

این مستر کارت به ارز دالر یا یورو باز میشود

www.iranicard.com
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• دارای حساب بانکی مادام العمر
جهت واریز وجه به حساب شما به صورت بین المللی

Debit Card •
کارت بانکی با تمام مزایای آن

• تاریخ انقضا کارت
این مسترکارت ٣ ساله است

• شارژ نامحدود
به دفعات نامحدود می توانید این کارت را شارژ نمایید

• بدون سقف موجودی
این مسترکارت هیچ سقف موجودی ندارد

• شارژ سریع
در ١ الی ٢ روز کاری کارت شما شارژ میشود.

• ارز کارت
ارز مسترکارت استاندارد دالر، یورو یا پوند است

مسترکارت گلد کارتی با پرستیژ باال از شبکه مسترکارت 
کارت  های  قابلیت  تمامی  داشتن  بر  عالوه  که  است 
مسترکارت استاندارد به شما قابلیت اجاره خودرو در 
بسیاری از کمپانی های اجاره دهنده خودرو را میدهد. 
با این کارت میتوانید به راحتی تمامی هزینه های سفر 
خود را بپردازید یا در اینترنت به خرید و فروش بپردازید.
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• شارژ مسترکارت
قابلیت شارژ با حداقل کارمزد از طریق ایرانیکارت، صرافی های داخلی و بانک های خارجی

• ارسال پیامک
قابلیت ارسال پیامک به ازای هر تراکنش روی موبایل شما

• کد سوئیفت
دارای کد سوئیفت مستقیم و غیر مستقیم

MASTERCARD تمام خود پرداز های •
MASTERCARD قابلیت دریافت وجه از خودپرداز های متصل به شبکه

• کارتخوان های فروشگاهی
MASTERCARD قابلیت خرید از پایانه های فروشگاهی متصل به شبکه

• وبسایت های اینترنتی
MASTERCARD قابلیت خرید از وبسایت های پذیرنده

• کیف پول الکترونیکی
قابلیت اتصال به PayPal ،SKrill و ...
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• سقف برداشت از خودپرداز
میتوانید روزانه تا ٥۰٠٠ یورو یا دالر از خودپرداز پول نقد دریافت کنید

CHIP و CVV2 دارای •
جهت باالبردن امنیت تراکنش ها

• حک نام دارنده
حک برجسته ی نام شما روی کارت جهت امنیت بیشتر

• قابلیت اجاره خودرو و رزرو هتل و هواپیما
اجاره خودرو در بسیاری از کمپانی های دنیا و قابلیت رزرو هتل و هواپیما در سراسر جهان

• امکان دریافت صورتحساب کاغذی بانکی به همراه مهر بانک

• امکان پرداخت آفالین

day
1

• مدت زمان تحویل
کارت شما در مدت ١ روز کاری آماده تحویل است!

•مکان تحویل
مراجعه حضوری به بانک صادر کننده کارت



این کارت  از کارتهای کمپانی مسترکارت،  باالترین حد 
دارای  گلد  مسترکارت  های  ویژگی  تمامی  بر  عالوه 
به  مسترکارت  خودپردازهای  از  وجه  برداشت  قابلیت 
از  میتوانید  مسترکارت  این  با  است.  نامحدود  میزان 
برخی تخفیفهایی که برخی کمپانی ها برای دارندگان 
مسترکارت برای دارندگان کارت پالتینیوم ارائه میکنند 

بهره ببرید.
این مستر کارت به ارز دالر یا یورو باز میشود

مسترکارت پالتینیوم

Platinum
Master
Card
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• دارای حساب بانکی مادام العمر
جهت واریز وجه به حساب شما به صورت بین المللی

Debit Card •
کارت بانکی با تمام مزایای آن

• تاریخ انقضا کارت
این مسترکارت ٣ ساله است

• شارژ نامحدود
به دفعات نامحدود می توانید این کارت را شارژ نمایید

• بدون سقف موجودی
این مسترکارت هیچ سقف موجودی ندارد

• شارژ سریع
در ١ الی ٢ روز کاری کارت شما شارژ میشود.

• ارز کارت
ارز مسترکارت استاندارد دالر، یورو یا پوند است

www.iranicard.com
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• شارژ مسترکارت
قابلیت شارژ با حداقل کارمزد از طریق ایرانیکارت، صرافی های داخلی و بانک های خارجی

• ارسال پیامک
قابلیت ارسال پیامک به ازای هر تراکنش روی موبایل شما

• کد سوئیفت
دارای کد سوئیفت مستقیم و غیر مستقیم

MASTERCARD تمام خود پرداز های •
MASTERCARD قابلیت دریافت وجه از خودپرداز های متصل به شبکه

• کارتخوان های فروشگاهی
MASTERCARD قابلیت خرید از پایانه های فروشگاهی متصل به شبکه

• وبسایت های اینترنتی
MASTERCARD قابلیت خرید از وبسایت های پذیرنده

• کیف پول الکترونیکی
قابلیت اتصال به PayPal ،SKrill و ...



www.iranicard.com

CHIP و CVV2 دارای •
جهت باالبردن امنیت تراکنش ها

day
1

• مدت زمان تحویل
کارت شما در مدت ١ روز کاری آماده تحویل است!

•مکان تحویل
مراجعه حضوری به بانک صادر کننده کارت

• سقف برداشت از خودپرداز
هیچ سقف برداشتی ندارد

• حک نام دارنده
حک برجسته ی نام شما روی کارت جهت امنیت بیشتر

• قابلیت استفاده از تخفیف های مسترکارت
استفاده از تخفیف برخی کمپانی ها برای دارندگان مسترکارت پالتینیوم

• قابلیت اجاره خودرو و رزرو هتل و هواپیما
اجاره خودرو در بسیاری از کمپانی های دنیا و قابلیت رزرو هتل و هواپیما در سراسر جهان

• امکان دریافت صورتحساب کاغذی بانکی به همراه مهر بانک

• امکان پرداخت آفالین



Classic
UnionPay
Card

یونیون پی یک شبکه مالی چینی است که در سال ٢٠٠٢ 
معرفی شد. این شبکه مالی در رقابت با شبکه ویزا و 
مسترکارت بنا شده و تمام تالش خود را میکند تا گوی 
رقابت را از چنگ رقبای سنتی خود درآورد. هم اکنون 
یونیون پی در چین و اکثر کشورهای شرق آسیا کارایی 
و  ویزا کالسیک و مسترکارت دارد  به  بیشتری نسبت 
تعداد پذیرنده های بیشتری دارد. هم اکنون یونیون پی 

در بیش از ١٤٠ کشور دنیا پذیرنده دارد.
از جمله این کشورها میتوان به کشورهایی نظیر: امریکا، 
انگلستان، سوئیس، اسپانیا، ترکیه، ایتالیا، آلمان و ... 
نام برد. با کارت یونیون پی کالسیک شما میتوانید از 

کارت یونیون پی کالسیک

خودپرداز های متصل به شبکه یونیون پی خرید کنید، 
در فروشگاه هایی که کارت یونیون پی را قبول میکنند 
کارت بکشید و یا از تمام سایت های پذیرنده یونیون پی 
خرید کنید. هزینه های پایین صدور کارت و پذیرندگی 
این کارت در آسیای شرقی این کارت را محبوب کرده 

است.
ارز اصلی این کارت دالر امریکا میباشد.

 هدیه ایرانیکارت
یک عدد سیمکارت بین المللی
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• دارای حساب بانکی مادام العمر
جهت واریز وجه به حساب شما به صورت بین المللی

Debit Card •
کارت بانکی با تمام مزایای آن

• تاریخ انقضا کارت
اعتبار یونیون پی٣ ساله است

• شارژ نامحدود
به دفعات نامحدود می توانید این کارت را شارژ نمایید

• بدون سقف موجودی
این یونیون کارت هیچ سقف موجودی ندارد

• شارژ سریع
در ١ روز کاری کارت شما شارژ میشود.

• ارز کارت
ارز یونیون کارت کالسیک دالر است



• شارژ یونیون پی
قابلیت شارژ از طریق ایرانیکارت، صرافی های داخلی و بانک های خارجی

• دارای حساب واسط
دارای حساب واسط در روسیه جهت شارژ از طریق بانک های روسی

• کد سوئیفت
دارای کد سوئیفت مستقیم و غیر مستقیم

Union Pay تمام خود پرداز های •
Union Pay قابلیت دریافت وجه از تمام خودپرداز های متصل به شبکه

• کارتخوان های فروشگاهی
Union Pay قابلیت خرید از تمامی پایانه های فروشگاهی متصل به شبکه

• وبسایت های اینترنتی
Union Pay قابلیت خرید از وبسایت های پذیرنده

• کیف پول الکترونیکی
قابلیت اتصال به PayPal ،SKrill و ...

www.iranicard.com



• سقف برداشت از خودپرداز
میتوانید روزانه تا ٢٥٠٠ دالر از خودپرداز پول نقد دریافت کنید

Magnet و CVV2 دارای •
جهت باالبردن امنیت تراکنش ها

• حک نام دارنده
حک برجسته ی نام شما روی کارت جهت امنیت بیشتر

• قابلیت اجاره خودرو و رزرو هتل و هواپیما
اجاره خودرو در بسیاری از کمپانی های دنیا و قابلیت رزرو هتل و هواپیما در سراسر جهان

• مدت زمان تحویل
کارت شما در مدت ١ روز کاری آماده تحویل است!

•مکان تحویل
مراجعه حضوری به بانک صادر کننده کارت

day
1
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Gold
UnionPay
Card

کارت یونیون پی گلد: یونیون پی یک شبکه مالی چینی 
است که در سال ٢٠٠٢ معرفی شد. این شبکه مالی در 
رقابت با شبکه ویزا و مسترکارت بنا شده و تمام تالش 
خود را میکند تا گوی رقابت را از چنگ رقبای سنتی خود 
درآورد. هم اکنون یونیون پی در چین و اکثر کشورهای 
و  کالسیک  ویزا  به  نسبت  بیشتری  کارایی  آسیا  شرق 
مسترکارت دارد و تعداد پذیرنده های بیشتری دارد. 
هم اکنون یونیون پی در بیش از ١٤٠ کشور دنیا پذیرنده 
دارد.از جمله این کشورها میتوان به کشورهایی نظیر: 
امریکا، انگلستان، سوئیس، اسپانیا، ترکیه، ایتالیا، آلمان 

و ... نام برد.

کارت یونیون پی گلد

با  بسیار  کارتی  و  انتخاب  گلد مناسبترین  پی  یونیون 
پرستیژ جهت افراد و تجاری است که رفت و آمد و سفر 
به چین و دیگر کشورهای آسیای شرقی دارند. کارت 

یونیون پی گلد به ارزهای دالر و یورو صادر میشود.

هدیه ایرانیکارت
یک عدد سیمکارت بین المللی

٢ بار شارژ بدون کارمزد
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• دارای حساب بانکی مادام العمر
جهت واریز وجه به حساب شما به صورت بین المللی

Debit Card •
کارت بانکی با تمام مزایای آن

• تاریخ انقضا کارت
اعتبار یونیون پی٣ ساله است

• شارژ نامحدود
به دفعات نامحدود می توانید این کارت را شارژ نمایید

• بدون سقف موجودی
این یونیون کارت هیچ سقف موجودی ندارد

• شارژ سریع
در ١ الی ٣ روز کاری کارت شما شارژ میشود.

• ارز کارت
ارز یونیون کارت کالسیک دالر است



• شارژ یونیون کارت
قابلیت شارژ از طریق ایرانیکارت، صرافی های داخلی و بانک های خارجی

• دارای حساب واسط
دارای حساب واسط در روسیه جهت شارژ از طریق بانک های روسی

• کد سوئیفت
دارای کد سوئیفت مستقیم و غیر مستقیم

Union Pay تمام خود پرداز های •
Union Pay قابلیت دریافت وجه از تمام خودپرداز های متصل به شبکه

• کارتخوان های فروشگاهی
Union Pay قابلیت خرید از تمامی پایانه های فروشگاهی متصل به شبکه

• وبسایت های اینترنتی
Union Pay قابلیت خرید از وبسایت های پذیرنده

• کیف پول الکترونیکی
قابلیت اتصال به PayPal ،SKrill و ...

www.iranicard.com
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1
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• ایمیل بانک
ارسال یک ایمیل از سمت بانک به محض کم شدن موجودی شامل تاریخ تراکنش، مبلغ تراکنش و مانده حساب

• سقف برداشت از خودپرداز
میتوانید روزانه تا ٢٥٠٠ دالر از خودپرداز پول نقد دریافت کنید

Magnet و CVV2 دارای •
جهت باالبردن امنیت تراکنش ها

• حک نام دارنده
حک برجسته ی نام شما روی کارت جهت امنیت بیشتر

• قابلیت اجاره خودرو و رزرو هتل و هواپیما
اجاره خودرو در بسیاری از کمپانی های دنیا و قابلیت رزرو هتل و هواپیما در سراسر جهان

• مدت زمان تحویل
کارت شما در مدت ١ روز کاری آماده تحویل است!

•مکان تحویل
مراجعه حضوری به بانک صادر کننده کارت



Virtual
Gift Card 

کارت  خواهان  که  است  افرادی  مناسب  هدیه  کارت  ویزا 
اینترنتی خود  با شارژ مشخص جهت خریدهای  اعتباری 
هستند، همچنین این کارت بهترین انتخاب جهت افرادی 
است که خواهان کارتی برای هدیه دادن به دوستان خود 

هستند.
این ویزا کارت ها از امریکا صادر میشوند و به صورت مجازی 
از طریق ایمیل به دست شما میرسند، بعد از سفارش و 
مشخصات  شما،  نظر  مورد  دالر  مقدار  کردن  مشخص 

مستر کارت یا ویزا برای شما ارسال خواهد شد. 
به دلیل کشور معتبر صادر کننده کارت میتوانید با خیالی 

آسوده خریدهای اینترنتی خود را انجام دهید.
هم اکنون میتوانید در سایت ما درخواست ویزا کارت هدیه 
دهید، این ویزا کارت با بیلینگ آدرس امریکا صادر میشود 
اما شما میتوانید با پرداخت هزینه اضافه ٥ دالر درخواست 
دهید تا بیلینگ آدرس شما به کشور مورد نظر شما تغییر 

پیدا کند.
این ویزا کارت هدیه به ارز دالر صادر میشود.

ویزا کارت مجازی هدیه
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• ویزا کارت فوری
   دریافت کارت در ایمیل طی ٣٠ الی ٩٠ دقیقه کاری

• تاریخ انقضا کارت
   این ویزا کارت ٧ ماهه است

• دارای بیلینگ آدرس امریکا
   تنها مرکز صدور کارت های هدیه از امریکا

• قابلیت تعویض بیلینگ آدرس
   با پرداخت هزینه ٥ دالر میتوانید Billing Address تعویض کنید و به کشورهای دیگر تغییر دهید

• سقف موجودی باال
   قابلیت درخواست ویزا کارت هدیه تا ١٠٠٠ دالر

• حداقل موجودی فقط ٥ دالر
• بدون هزینه Decline پرداخت هااگر پرداخت های اینترنتی شما قبول نشود هزینه ای متحمل نخواهید شد

• ارز ویزا کارت
   ارز ویزا کارت هدیه دالر است

• هزینه معقول هزینه صدور کارت از ٥ دالر
• وبسایت های اینترنتی

VISA قابلیت خرید از اکثر وبسایت های پذیرنده   
• کیف پول الکترونیکی

PayPal قابلیت اتصال به   
• قابلیت رزرو هتل و هواپیما در سراسر جهان در برخی سایت ها

• نکته مهم: از آنجایی که اطالعات کارت های هدیه برای شما ایمیل میشود و به دلیل لو رفتن شماره کارت و اطالعات امنیتی امکان پس گرفتن کارت 
های هدیه وجود ندارد. لطفا قبل از خرید مطمئن شوید سایت مورد نظرشما کارت هدیه را قبول میکند.



خدمات
www.iranicard.com



Online
Peyment

ایرانیکارت خرید های اینترنتی شما را انجام میدهد.
چنانچه نیاز به خرید اینترنتی از سایت های خارجی دارید 
و خود دارای کارت اعتباری ویزا یا مسترکارت نیستید و 
مایل به داشتن این کارت ها نیستید ایرانیکارت این کار 

را برای شما انجام میدهد.

مدت زمان خرید اینترنتی از سایت های خارجی بین ١ 
الی ٣ ساعت کاری است.

 
کارشناسان  تا  کرده  پر  را  درخواست  فرم  است  کافی 
انجام  برای شما  وقت  اسرع  در  را  کار  این  ایرانیکارت 

دهند.

پرداخت ارزی
خریدهای اینترنتی شما توسط ایرانیکارت

www.iranicard.com
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پرداخت اینترنتی معموال برای موارد زیر استفاده میشود:
پرداخت هزینه دانشگاه های خارج از کشور
پرداخت هزینه سفارت های خارج از کشور
پرداخت هزینه های خرید هاست و دامین

پرداخت خرید کاالهایی که به ایران ارسال میشوند.
پرداخت هزینه اشتراک ساالنه سایت های مختلف

پرداخت هزینه دانشگاه ها
هزینه سمینارها و مراسم مختلف در سراسر جهان

پرداخت هزینه های خدمات مختلف
و ...

چه کنید اگر ارز درخواستی شما دالر نیست؟ 
چنانچه پرداخت شما مثال با دالر کانادا است. ابتدا به سایت www.xe.com رفته، و سپس میزان ارز مورد نظر خود را به دالر امریکا 

تبدیل کنید.
سپس حدود ٣ الی ٤ درصد به عنوان اکسچنج ریت به مبلغ نهایی اضافه کنید تا معادل دالری آن به درستی حساب شود.

به عنوان مثال درخواست ١٠٠٠ دالر کانادا دارید.
١- در سایت www.xe.com آن را به دالر امریکا محاسبه میکنیم که مبلغ ٧٧٠ دالر امریکا را به ما نشان میدهد

٢- این مبلغ را به عالوه ٤ درصد میکنیم که حدودا ٣٠ دالر میشود.
٣- مجموعا درخواست شما به دالر امریکا ٨٠٠ دالر میشود که میتوانید آن را در سایت درخواست دهید.

www.iranicard.com

ایرانیکارت خرید های اینترنتی شما را انجام میدهد.
چنانچه نیاز به خرید اینترنتی از سایت های خارجی دارید 
و خود دارای کارت اعتباری ویزا یا مسترکارت نیستید و 
مایل به داشتن این کارت ها نیستید ایرانیکارت این کار 

را برای شما انجام میدهد.

مدت زمان خرید اینترنتی از سایت های خارجی بین ١ 
الی ٣ ساعت کاری است.

 
کارشناسان  تا  کرده  پر  را  درخواست  فرم  است  کافی 
انجام  برای شما  وقت  اسرع  در  را  کار  این  ایرانیکارت 

دهند.



 

 

 

 

 

 
 

ایرانیکارت خرید های اینترنتی شما را انجام میدهد.
چنانچه نیاز به خرید اینترنتی از سایت های خارجی دارید 
و خود دارای کارت اعتباری ویزا یا مسترکارت نیستید و 
مایل به داشتن این کارت ها نیستید ایرانیکارت این کار 

را برای شما انجام میدهد.

مدت زمان خرید اینترنتی از سایت های خارجی بین ١ 
الی ٣ ساعت کاری است.

 
کارشناسان  تا  کرده  پر  را  درخواست  فرم  است  کافی 
انجام  برای شما  وقت  اسرع  در  را  کار  این  ایرانیکارت 

دهند.

SWIFT

SWIFT  چیست ؟
مخفف عبارت

Society for the Worldwide Interbank Financial Telecommunication
میباشد که به معنای جامعه جهانی ارتباطات مالی بین 

بانکی است.
این پروتکل در سال ١٩٧٣ در بروکسل پایتخت بلژیک 

پایه گذاری شد.
می  ماه  در  که  است  غیردولتی  انجمن  یک  سوییفت 
١٩٧٣ میالدی توسط ٢٣٩ بانک از پانزده کشور اروپایی و 
آمریکای شمالی راه اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی 
بین استاندارد کاغذی در سطح  ارتباطی غیر  روشهای 

 المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود.
کد سوئیفت  به  باید  برای صدور حواله سوئیفت، شما 
دسترسی داشته باشید. کد سوئیفت کدی است که برای 
شناسایی موسسات مالی به کار میرود  و هم اکنون در 
٢٠٩ کشور جهان و بیش از ٩٧٠٠ بانک و موسسه مالی به 

کار میرود.

حواله سوئیفت
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ایرانیکارت خرید های اینترنتی شما را انجام میدهد.
چنانچه نیاز به خرید اینترنتی از سایت های خارجی دارید 
و خود دارای کارت اعتباری ویزا یا مسترکارت نیستید و 
مایل به داشتن این کارت ها نیستید ایرانیکارت این کار 

را برای شما انجام میدهد.

مدت زمان خرید اینترنتی از سایت های خارجی بین ١ 
الی ٣ ساعت کاری است.

 
کارشناسان  تا  کرده  پر  را  درخواست  فرم  است  کافی 
انجام  برای شما  وقت  اسرع  در  را  کار  این  ایرانیکارت 

دهند.

کارمزد ارسال  
حواله ای که از طریق سیستم سوئیفت ارسال میشود با توجه به مبلغ و کشور مقصد کارمزد متفاوتی خواهد 
داشت. معموال بانک های نزدیک به هم در یک منطقه جغرافیایی کارمزد کمتری از فرستنده برای ارسال حواله 

دریافت میکنند.

کارمزد بانک های واسطه
هنگامی که حواله ای ارسال میشود، از بانک های واسط عبور میکند تا به بانک مقصد برسد. به عنوان مثال 
چنانچه شما یک حواله از آلمان به مالزی ارسال کنید ممکن است این پول از آلمان به چین رفته و سپس به 
مالزی برسد. در این حالت بانک های واسط مبلغی از پول اصلی به عنوان کارمزد کسر میکنند این کارمزد 

معموال بین ٥ الی ٥٠ دالر باتوجه به مبلغ و بانک های واسطه تعیین میشود.
نحوه تعیین کارمزد بانک های واسط در حواله سوئیفت:

شما میتوانید هنگام ارسال حواله اعالم کنید که کارمزد بانک های واسط را شما میپردازید در غیر اینصورت 
کارمزد بانک های واسط از اصل پول کم میشود. به عنوان مثال ممکن است شما ٢٠٠٠ دالر ارسال کرده باشید 

اما در نهایت ١٩٥٠ دالر به حساب بانکی گیرنده رسیده باشد.

مجموعه ایرانیکارت سعی بر این دارد با کمترین کارمزد و سریع ترین زمان، حواله های سويیفت شما هم 
میهنان عزیز را ارسال نماید.ارسال حواله برای کشور های چین، ترکیه، انگلستان، آمریکا، کشورهای اروپایی، 

استرالیا، کانادا، امارات و اکثر کشورهایی که در حوزه سوییفت فعالیت دارند امکانپذیر است.
برای کسب اطالعات بیشتر  میتوانید با کارشناسان ایرانیکارت تماس بگیرید.
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SWIFT  چیست ؟
مخفف عبارت

Society for the Worldwide Interbank Financial Telecommunication
میباشد که به معنای جامعه جهانی ارتباطات مالی بین 

بانکی است.
این پروتکل در سال ١٩٧٣ در بروکسل پایتخت بلژیک 

پایه گذاری شد.
می  ماه  در  که  است  غیردولتی  انجمن  یک  سوییفت 
١٩٧٣ میالدی توسط ٢٣٩ بانک از پانزده کشور اروپایی و 
آمریکای شمالی راه اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی 
بین استاندارد کاغذی در سطح  ارتباطی غیر  روشهای 

 المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود.
کد سوئیفت  به  باید  برای صدور حواله سوئیفت، شما 
دسترسی داشته باشید. کد سوئیفت کدی است که برای 
شناسایی موسسات مالی به کار میرود  و هم اکنون در 
٢٠٩ کشور جهان و بیش از ٩٧٠٠ بانک و موسسه مالی به 

کار میرود.



 Western
Union

را  یونیون شما  وسترن  حواله های  میتواند  ایرانیکارت 
انجام دهد.

ساعات کار وسترن یونیون ایرانیکارت:
شنبه تا چهارشنبه ١٠ صبح الی ١٧ عصر، پنج شنبه ها  ١٠

صبح الی ١۴ ظهر

مدت زمان انجام وسترن یونیون: 
تمام تالش ایرانیکارت این است که طی ١ ساعت کاری 
رسید شما را به دست شما رساند. اما این کار در برخی 

موارد ممکن است تا ٣ ساعت کاری طول بکشد.

مراحل ارسال حواله وسترن یونیون:
ابتدا در ایرانیکارت ثبت نام کنید ثبت نام

در پورتال کاربری در قسمت حواله ها، بر روی دکمه 
وسترن یونیون کلیک کرده و مشخصات را وارد نمایید

حواله وسترن یونیون
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محاسبات قیمت و کارمزد به صورت اتوماتیک انجام 
از کلیه  استفاده  با  را میتوانید  پرداخت  و  خواهد شد 

کارت های شتاب پرداخت کنید
رمز  کد  کاری  ساعت   ٣ از  کمتر  در  سفارش  از  پس 

وسترن یونیون برای شما ارسال خواهد شد.
 

اطالعات مورد نیاز برای ارسال وسترن یونیون
١- نام و نام خانوادگی شخص گیرنده

٢- کشور مقصد
٣- چنانچه گیرنده در امریکا یا کانادا است، ایالت و شهر 

دریافت کننده وجه



•  تضمین کمترین قیمت
ایرانیکارت به شما تضمین کمترین قیمت را میدهد.

•  سرعت در حواله وسترن یونیون
به محض اینکه گیرنده کد ١٠ رقمی را دریافت کند میتواند به یکی از شعب وسترن یونیون مراجعه کرده تا پول خود را دریافت کند، 

لذا این نوع حواله سریعترین نوع ارسال پول به خارج از کشور شناخته میشود.
•  انواع حواله وسترن یونیون

١- حواله وسترن یونیون به صورتی که شخص به یکی از شعب وسترن یونیون مراجعه کرده و وجه خود را به صورت نقد دریافت کند
٢- حواله وسترن یونیون به صورتی که پول مستقیما به حساب شخص برود که معموال این روش کارمزد کمتری دارد اما حدود ٢ 

روز کاری طول خواهد کشید تا پول به حساب دریافت کننده واریز شود.
•  امنیت در ارسال وسترن یونیون

بعد از ارسال حواله وسترن یونیون کدی ١٠ رقمی به شخص ارسال کننده داده میشود که باید این کد ١٠ رقمی را به گیرنده بدهد، 
چنانچه این کد به هر نحو افشا شود شخص دیگری میتواند با جعل مدرک اسم و فامیل گیرنده را جعل کرده و با دادن کد ١٠ 
رقمی به هر شعبه وسترن یونیون پول را دریافت کند، لذا از افشا کردن کد ١٠ رقمی وسترن یونیون به هر طریق جدا خودداری کنید.

•  کارمزد حواله وسترن یونیون
کارمزد حواله وسترن یونیون بستگی به مبلغ ارسالی و کشور دریافت کننده دارد.

•   پیگیری وسترن یونیون
در صورت درخواست ویرایش یا کنسلی وسترن یونیون ظرف مدت ١٠ روز حتما به ایرانیکارت اطالع دهید.

تغییر نام، کنسل کردن حواله، تغییر کشور و هرگونه تغییر دیگر را سریعا و طی مدت ١٠ روز از زمان ارسال به اطالع ایرانیکارت 
برسانید در غیر اینصورت حواله تمام شده تلقی میشود و امکان ویرایش/کنسل کردن وسترن یونیون وجود ندارد.

•  کارمزد تبدیل ارز در وسترن یونیون:
اگر گیرنده پول شما در کشوری است که هنگام دریافت نمیتواند ارز دالر دریافت کند (مثال کشورهای حوزه یورو که فقط ارز یورو 

دریافت میکندد) در این صورت وسترن یونیون اکسچنج فی میگیرد.
به عنوان مثال اگر شما ٥٠٠ دالر به ایتالیا ارسال میکنید و بر اساس سایت Xe.com مبلغ ٥٠٠ دالر معادل ٤٧٥ یورو میشود. 

وسترن یونیون هنگام ارسال حواله بر اساس نرخ های خودش عمل میکند و ممکن است گیرنده ٤٦٠ یورو تحویل بگیرد.
دقت کنید هزینه تبدیل ارز (اکسچنج فی) هزینه ای نیست که ایرانیکارت آن را بگیرد و شما از جای دنیا که وسترن یونیون ارسال 

کنید وسترن یونیون این هزینه را میگیرد.
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Money
Gram

مانی گرام سیستم انتقال پول آنی بین المللی است که 
گیرنده  پول،  انتقال  عملیات  یافتن  پایان  محض  به 
میتواند به هر یک شعب مانی گرام مراجعه کرده و وجه 

خود را دریافت کند. 
حواله مانی گرام شبیه حواله وسترن یونیون میباشد با 
این تفاوت که معموال کارمزد مانی گرام کمتر از وسترن 
یونیون میباشد. هر هنگام که شما عجله برای ارسال 
پول به هر نقطه از دنیا داشته باشید مانی گرام به شما 
کمک میکند تا در کمترین زمان حواله خود را ارسال 

کنید.
ایرانیکارت حواله مانی گرام شما را با تضمین کمترین 
قیمت ارسال میکند. این به این معنی است که کمترین 
نرخی که برای حواله مانی گرام میتوانید بیابید همینجا 

در ایرانیکارت است !

حواله مانی گرام
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حواله مانی گرام:
١- مانی گرام یک سیستم سریع است.
٢- مانی گرام در تمام دنیا وجود دارد

٣- با تکنولوژی های روز هماهنگ است
آسان  و  حواله ساده، سریع  یک  گرام  مانی  حواله   -٤

است.



• نکته مهم: اگر به دنبال حواله بسیار سریع با کارمزد پایین هستید، در اینصورت مانی گرام بهترین گزینه است

• ارز انتقال مانی گرام:
حواله مانی گرام فقط به ارز دالر ارسال می شود و گیرنده نسبت به قوانین آن کشور امکان دریافت دالر یا ارز محلی آن کشور را 

دارد.
 

• حداقل و حداکثر مبلغ قابل انتقال از طریق مانی گرام:
 در مانی گرام شما میتوانید از ٢٥٠ دالر تا ٣٠٠٠ دالر در یک حواله انتقال دهید. البته مقدار سقف حواله در برخی کشورها متفاوت 

است و ممکن است کمتر باشد.
 

• روش های انتقال پول در مانی گرام
در مانی گرام میتوانید درخواست دهید که شخص گیرنده پول شخصا به یکی از شعب مانی گرام رفته و پول خود را نقدا دریافت 

کند.
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پی پال یک سیستم مالی بین المللی است که فقط بر 
این سیستم که جهت  کار میکند.  اینترنت  روی بستر 
سهولت در خرید و فروش اینترنتی راه اندازی شده هم 
اکنون در سراسر دنیا فعالیت دارد و در اکثر پرداخت 

های اینترنتی نقش پر رنگی دارد.
 

امروزه چنانچه شما خرید و فروش اینترنتی دارید و یا 
چنانچه مایلید درآمد ارزی داشته باشید با داشتن یک 
دهید.  انجام  را  کار  این  میتوانید  پال  پی  حساب 
را در ١-٣ روز  ایرانیکارت میتواند حساب پی پال شما 

کاری افتتاح کند و اطالعات آن را برای شما بفرستد.
 ایرانیکارت میتواند به شما یک اکانت وریفای شده پی 
پال تحویل دهد تا بتوانید با آن مراودات بین المللی 

خود را انجام دهید.
اکانت پی پال شما متعلق به کشور فیلیپین خواهد بود.

PayPal

افتتاح حساب پی پال
اکانت وریفای شده پی پال

اکانت با کارت وریفای شده در اختیار شما قرار میگیرد.
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• نکاتی که باید در هنگام کار با پی پال مد نظر قرار دهید:

-) هرگز از ایران با آی پی ایران وارد پی پال نشوید، در اینصورت حتما اکانت شما مسدود خواهد شد
-) بعد از باز کردن اکانت پی پال وریفای شده توسط ایرانیکارت هیچ مسئولیتی مبنی بر مسدودی حساب شما وجود ندارد، 

ما فقط حساب را برای شما باز میکنیم و هیچ مسئولیتی بابت بسته شدن حساب در هر هنگام بر عهده ما وجود ندارد.
-) بعد از افتتاح حساب ابتدا سعی کنید با مبالغ پایین با پی پال کار کنید تا پی پال به حساب شما شک نکند و حساب شما 

مشکل دار نشود.
-) از منابع معتبر پول دریافت کنید و به منابع معتبر پول ارسال کنید.

-) نیاز نیست گاه و بیگاه به حساب خود در پی پال سر بزنید، پی پال به ازای هر تراکنش برای شما ایمیل میفرستد لذا با 
چک کردن آخرین ایمیل های خود میتوانید از وضعیت حساب خود آگاه شوید. باز کردن پی پال به صورت گاه و بیگاه علی 

الخصوص با وی پی ان های اشتراکی ریسک بسته شدن حساب شما را باال میبرد و موجب ضرر و زیان میشود
 

مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب پی پال
برای افتتاح حساب پی پال نیاز است تا شما حتما اسکن پاسپورت  یا کارت ملی خود را ارائه کنید.
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 Google
AdWords

گوگل   (Google AdWords) اکانت  میتواند  ایرانیکارت 
ادوردز را برای شما فعال کند و آن را شارژ کند.

به  میتوانید  ادوردز  گوگل  اکانت  یک  داشتن  با  شما 
صورت مستقل در گوگل آگهی دهید تا هرکس کلمه 
شود. شما  وبسایت  وارد  کرد  جستجو  را  خاصی 
راه اندازی و استفاده از این سرویس ساده است و همه 

به آسانی میتوانند از آن استفاده کنند.
هزینه راه اندازی این سرویس و اتصال به ایمیل دلخواه 

شما ٢٥ دالر میباشد.
 Google میخواهید  آن  با  که  ایمیلی  کنید  (دقت 
 Google را راه اندازی کنید نباید تا کنون در AdWords
AdWords استفاده شده باشد. این ایمیل میتواند از هر 

نوع سرویس ایمیل باشد)

تبلیغ در گوگل
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• دپارتمان تخصصی تبلیغات گوگل
دپارتمان تخصصی ایرانیکارت جهت تبلیغات در گوگل دپارتمان افراک نام دارد که با کلیک روی این لینک میتوانید وارد وبسایت 

www.Afrak.com .افراک شوید
وبسایت افراک کامال متعلق به ایرانیکارت است و از سمت ایرانیکارت پشتیبانی و هدایت میشود. برای سفارش اکانت گوگل 

ادوردز به وبسایت افراک مراجعه کرده و ثبت سفارش کنید.
• بدون نیاز به سختگیری های وی پی ان

برای کار با Google AdWords حتما باید آی پی خارجی داشته باشید.
محدودیتی برای اینکه آی پی شما چه کشوری باشد وجود ندارد. نیاز به سرور مجازی یا VPS نیست.

• نرخ شارژ فوق العاده
تضمین کمترین قیمت روی شارژ اکانت

تمامی اکانت ها به درهم و بسیار سریع شارژ میشوند
• راه اندازی ٣  ساعته اکانت

راه اندازی اکانت گوگل کمتر از ٣ ساعت کاری زمان نیاز دارد
• دسترسی مستقیم به اکانت

دسترسی مستقیم شما به اکانت باعث میشود خودتان مدیریت را راسا بر عهده بگیرید
• بازدهی فوق العاده

بازدهی فوق العاده تبلیغ در گوگل شما را پشیمان نخواهد کرد
• استفاده از تمامی امکانات گوگل

از آنجایی که مدیریت اکانت با شماست میتوانید از تمامی امکانات تبلیغ در گوگل استفاده کنید
• استفاده از تجربیات ما

برای تبلیغ در گوگل میتوانید از تجربیات ما کمک بگیرید! ما میتوانیم اکانت گوگل ادوردز شما را مدیریت کنیم.
• پشتیبانی ایرانیکارت از تبلیغ در گوگل

در صورت ساسپند شدن (Suspend) شدن اکانت گوگل ادوردز، آن را برای شما باز میکنیم
• قیمت بسیار مناسب

برای داشتن یک اکانت گوگل ادوردز با همه امکانات هیچ مبلغی نمیپردازید ! و فقط بابت شارژ آن هزینه میپردازید
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 WorldSim

دارید  نیاز   WorldSim المللی  بین  کارت  سیم  چنانچه 
میتوانید این سیمکارت را از ایرانیکارت تهیه کنید.

خیالی  با  میتوانید  المللی  بین  کارت  داشتن سیم  با 
آسوده به سراسر دنیا سفر کنید و با تعرفه مناسب در 
تمامی کشورهای جهان به مکالمه با دوستان و آشنایان 

خود بپردازید.
 WorldSim المللی  بین  کارت  سیم  مزایای  جمله  از 
میتوان به دریافت پیامک رایگان در اکثر کشورهای دنیا 

اشاره کرد. 
همچنین این سیم کارت را میتوانید در همه جای دنیا 

از طریق سایت WorldSim شارژ کنید.
هزینه رومینگ و دریافت مکالمات نیز در ٩٠٪ کشورهای 

دنیا محاسبه نمیشود.

سیم کارت بین المللی
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هزینه مناسب
با  فقط با ٤٩ دالر صاحب یک خط دائم بین المللی 

پیش شماره انگلستان شوید
شارژ آسان

سیم کارت خود را به آسانی میتوانید از طریق ایرانیکارت 
شارژ نمایید.

تحویل فوری
تحویل فوری در یکی از دفاتر تهران یا اصفهان، یا توسط 

پیک یا پست
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راه  ثبت سفارش و ارتباط با ما

 ٠٢١  ٢۸۴۲ تلفن:  ١٠ 


