همراه با وینکارت ،برنده باشید
پس از گذشت بیش از چهار سال از ارائه وینکارت با میلیونها ریال جایزه نقدی برای برندگان خوششانس ،با استقبال
گسترده مشتریان در نظر داریم مرحله جدیدی از این محصول را آغاز کنیم .در مرحله جدید وینکارت ،همچون گذشته با
استفاده از دیدگاههای ارزشمند شما تغییراتی ازجمله افزایش تعداد و مبلغ جوایز ایجاد کردهایم.
همراه با وینکارت ،شما در این مرحله میتوانید با تغییراتی که در محصول ایجاد شده شانس بیشتری برای برندهشدن
داشته باشید .تنها کافیست از این کارت برای خریدهای روزمره خود استفاده کنید و شانس خود را برای شرکت در قرعهکشی
افزایش دهید.
وینکارت چیست؟
وینکارت ،یک کارت بانکی است که بهوسیله آن میتوانید ازطریق انجام هریک از فعالیتهای بانکی مثل خریدهای روزانه،
خرید شارژ ،پرداخت قبض ،انتقال وجه و غیره امتیاز کسب کنید و هر فصل در قرعهکشی  444جایزه نقدی شرکت کنید.
از ویژگیهای وینکارت این است که شما عالوه بر شانس شرکت در قرعهکشی هر فصل که بالغ بر  12میلیارد ریال است،
در صورت تمایل میتوانید بابت سپرده خود سود هم دریافت کنید.
برای شرکت در قرعهکشی وینکارت کافی است دو کار انجام دهید:
 .1افتتاح حساب و دریافت وینکارت
 .2کسب امتیاز و باال بردن شانس برندهشدن
چگونه افتتاح حساب کنیم و وینکارت بگیریم؟
همانطور که گفتیم ما به سپپپرده وینکارت شپپما سپپود میدهیم و بنابراین شپپما میتوانید بهدلخواه و براسپپاع عالقه و
شرایط مالی خود ،یکی از انواع حسابهای ذکرشده در جدول زیر را بهعنوان حساب وین خود تعیین کنید.
نوع سپرده
سپرده قرضالحسنه پسانداز
وین
سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت
وین
سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت
وین برتر

میزان سود

حداقل موجودی مشمول سود (ریال)

 0درصد

-

 1درصد

-

 7درصد

50.000.000

توجه :سود قابل پرداخت برای سپردههای کوتاهمدت به صورت ماه شمار محا سبه می شود؛ به طوری که در بازه
زمانی ماهانه ،حداقل مانده سپپپپرده کوتاه مدت وین عادی هر مبلغی باشپپپد ،سپپپود براسپپپاع آن به مشپپپتریان
اختصاص مییابد .در صورتی که سود ماه شمار به سپرده کوتاه مدت وین برتر زمانی به مشتریان تعلق میگیرد
که حداقل مانده در هر روز بیش از حداقل مشخص شده ( 50میلیون ریال) باشد.

نحوه تعیین سپرده و دریافت وینکارت به روش زیر انجام خواهد شد:
اگر تاکنون افتخار خدمترسپپانی به شپپما را نداشپپتهایم و برای اولین بار قصپپد دریافت وینکارت را دارید کافیسپپت با اصپل
شپپناسپپنامه و کارت ملی و حداقل  500،000ریال به نزدیکترین شپپعبه بانک سپپامان بیایید .همکاران ما در شپپعبه پس از
دریافت مدارک شناسایی بنابر جدول قبل و بهدلخواه شما حساب پشت وینکارت را برایتان انتخاب خواهند کرد.
همکاران ما پس از افتتاح سپپپپپرده موردنظر شپپپپما ،یک وینکارت به همراه  4پاکت رمز برای اسپپپپتفاده از کارت ،نتبانک،
تلفنبانک و سپپپپامانک به شپپپپما خواهند داد که شپپپپما با انجام فعالیتهای بانکی خود از طریق این درگاهها میتوانید به
امتیازهای خود بیافزایید.
توجه :م شتریانی که بیش از یک سپرده وین دا شته با شند ،از شرکت در قرعهک شی در هر ف صل محروم و امتیاز شان صفر
خواهد شد و بهمحض بستن سپردههای مازاد ،امکان شرکت در قرعهکشی برای آنها با کسب امتیاز فراهم میشود.
چگونه امتیاز و شانس بیشتری کسب کنید؟
ما به فعالیتهای بانکی مشپپپخصشپپپده که با وینکارتتان انجام دهید ،امتیاز میدهیم تا شپپپانس شپپپما که وینکارت را
بهعنوان کارت اصلی خود استفاده میکنید ،افزایش پیدا کند .برای کسب امتیاز بیشتر ،سه راه وجود دارد:
 )1استفاده بیشتر از وینکارت
با خرید کاال از پایانه های فروشپپپپ،اهی ،پرداخت قبوض ،خرید شپپپپارژ تلفن همراه و انتقال وجه میتوان ید هر روز
امتیازهای خود را افزایش دهید .در جدول زیر ،روش جمعآور ی امتیاز از هر در گاه براسپپپپپاع نوع تراکنش نشپپپپپان
داده شده است:

نوع تراکنش

پرداخت قبوض

خرید کاال و خدمات

خرید کارت شارژ

انتقال وجه کارت به کارت شتابی

انتقال وجه بینبانکی ساتنا و پایا

نوع درگاه
نتبانک سامان
پایانههای فروش،اهی ( )POSهمه بانکها
خودپرداز همه بانکها
تلفنبانک سامان
فروش،اه الکترونیکی سایت بانک سامان
سامانه *724#
سامانک و موبایلت
سایت شرکت پرداخت الکترونیک سامان
http://bill.samanepay.com
درگاههای خرید اینترنتی پرداخت الکترونیک سامان
پایانههای فروش،اهی ( )posهمه بانکها
سامانه *724#
پایانههای فروش،اهی ( )posهمه بانکها
خودپرداز همه بانکها
فروش،اه الکترونیکی سایت بانک سامان
سامانه *724#
سامانک و موبایلت
درگاههای خرید اینترنتی پرداخت الکترونیک سامان
نتبانک سامان
پایانههای شعبهای سامان
خودپرداز همه بانکها
سامانک و موبایلت
نتبانک سامان
سامانک و موبایلت

مبلغ مبنای امتیاز

هر  50هزار ریال
یک امتیاز

هر  100میلیون ریال
یک امتیاز

 )2واریز پول به وینکارت
یکی دی،ر از راههای کسب امتیاز این است که از دوستان یا کسانی که با آنها مراودات مالی دارید بخواهید ،مبلغی که قرار
اسپپت به شپپما بپردازند را به وینکارتتان واریز کنند .امتیازهایی که از این طریق میتوانید به دسپپت آورید در جدول زیر ذکر
شده است:
نوع تراکنش
انتقال وجه کارت به کارت شتابی

انتقال وجه بینبانکی ساتنا و پایا

نوع درگاه
اینترنتبان ِ
ک بانکهای دی،ر
پایانههای شعبهای بانک سامان و بانکهای دی،ر
خودپرداز همه بانکها
همراه بانک
اینترنتبان ِ
ک بانکهای دی،ر
همراه بانک
حضور در شعب

مبلغ مبنای امتیاز

هر  10میلیون ریال
یک امتیاز

 )3دریافت بیش از یک وینکارت
برای جمعکردن امتیاز بیشتر این امکان به شما داده میشود تا روی یک سپپرده حداکثر دو کارت دریافت کنید و این کارت
را برای پرداخت هزینههای روزمره در اختیار همسر یا فرزند و ...قرار دهید .در پپپپایپپپان هپپپر فصل ،مبلغ تراکنشهای تمامی
وینکارتهای شما جمع و به شما امتیاز بیشتری داده میشود.
امتیازها چگونه محاسبه میشوند؟
ممکن اسپپت هر روز مبلغی به کارت شپپما واریز شپپود و مبلغی نیز از وینکارت خود خرج کنید ،ازاینرو براسپپاع هر یک از
تراکنشهایتان به شما امتیاز تعلق خواهد گرفت.
بهعنوانمثال اگر شپپما با وینکارت در بازه زمانی سپپهماهه کارهایی مانند خرید کارت شپپارژ ،پرداخت قبوض ،خرید کاالهای
مصپپرفی و انتقال وجه کارت به کارت را انجام دهید و مبلغ  100میلیون ریال انتقال وجه بینبانکی پایا به حسپپاب وین و
 50میلیون ریال از کارت سپایر بانکها به وینکارت شپما منتقل شپود ،امتیاز پایان فصپل شپما مطابق جدول زیر محاسپبه
میشود:

واریز به
وینکارت

برداشت از
وینکارت

نوع عملیات (تراکنش) جهت تخصیص امتیاز

مجموع مبلغ سهماهه (ريال)

5.000.000
پرداخت قبض با خودپرداز
500,000
خرید کارت شارژ از *724#
50,000,000
خرید کاال با pos
100,000,000
انتقال شتابی از وینکارت به سایر کارتها
100,000,000
انتقال وجه پایا به وینکارت
50,000,000
انتقال شتابی از سایر کارتها به وینکارت
مجموع امتیاز پایان فصل

مبلغ مبنای امتیاز (ريال)

امتیاز

50,000
50,000
50,000
100,000,000
10,000,000
10,000,000

100
10
1000
1
10
5
1.126

توجه :بهمنظور حفظ منافع تمامی مشتریان و توزیع عادالنه شانس براساع میزان امتیاز در هر مرحله از قرعهکشی
وینکارت ،سقف امتیاز ماهانه  10هزار امتیاز و سقف امتیاز روزانه  1هزار امتیاز است .بهعبارتدی،ر ،هر مشتری برای شرکت
در قرعهکشی در پایان هر فصل از سال حداکثر  30هزار امتیاز خواهد داشت.
جوایپز چیست و نحوه قرعهکشی سپپپرده ویپن چپپگونه است؟
هر فصل از سال 444 ،جایزه نقدی به مبلغ  12میلیارد ریال به شرح زیر اهدا میشود:




چهار جایزه هر یک به مبلغ  1.000.000.000ریال
چهل جایزه هر یک به مبلغ  100.000.000ریال
چهارصد جایزه هر یک به مبلغ  10.000.000ریال

در شپپپرایطی که برای برندهشپپپدن در جایزه  10میلیون ریالی محدودیت وجود ندارد و شپپپما هر فصپپپل میتوانید برنده این
جایزه باشپپید ،تنها یکبار در سپپال امکان برندهشپپدن در جایزه  1میلیارد ریالی یا  100میلیون ریالی برای شپپما وجود دارد.
بهعبارتدی،ر ،درصپپپورتیکه در هریک از قرعهکشپپپیهای فصپپپلی هر کدام از جوایز  1میلیارد ریالی یا  100میلیون ریالی را

برنده شوید ،دی،ر امکان برندهشدن در هیچکدام از این جوایز را به مدت یک سال ندارید؛ اما میتوانید همچنان برنده جایزه
 10میلیون ریالی باشید.
توجه :شپپپرایط شپپپرکت در قرعهکشپپپیهای وینکارت کسپپپب حداقل صپپد امتیاز در هر فصپپپل اسپپپت .همچنین در صپپپورت
برندهشدن یا نشدن در قرعهکشیهای فصلی وین ،امتیازهای کسبشده در پایان هر فصل صفر میشود.
چگونه از امتیازهای خود مپطلع شپپوید؟
شما میتوانید بهصورت هفت،ی از امتیازات خود از راههای زیر آ گاه شوید:
 وبسایت بانک سامان به نشانیwww.sb24.com :
 تماع با مرکز سامانارتباط (شماره تلفن )021-6422
 مراجعه به شعب بانک سامان
چپگونه میتوانید از نتایج قرعهکشی بپاخبر شپوید؟
 مطالعه وبسایت بانک www.sb24.com
 مراجعه به شعب بانک سامان در سراسر کشور

