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Visa Digital քարտի պատվեր
Acba digital համակարգի օգտագործողներն այսուհետ հնարավորություն ունեն կատարել Visa Digital
քարտի պատվեր։ Digital քարտը թվային տիրույթում օգտագործվող ամենահարմար քարտն է։ Digital
քարտով հնարավոր է ՝
- Կատարել nfc վճարումներ
- Կատարել փոխանցումներ կամ վճարումներ, ինչպես acba digital համակարգում, այնպես էլ
ցանկացած թվային հարթակում։
Visa Digital քարտի թվային դիզայնը կարող եք ընտրել ինքներդ։ Քարտի դիզայնը կարող եք ընտրել
քարտի պատվերի ժամանակ կամ ցանկացած պահի փոփոխել այն Քարտի կարգավորումներ բաժնից։
Քարտն ունի ևս մեկ առավելություն. Քարտը պատվիրելուց հետո այն հասանելի է դառնում
օգտագործման մի քանի ժամվա* ընթացքում։
* Ժամը 22։00-ից հետո կատարված քարտի պատվերները հասանելի կդառնան հաջորդ օրը։

Visa Digital քարտի պատվիրելու համար անհրաժեշտ է
«Քարտեր» բաժնից սեղմել «+» կոճակը։

1

Բացվող տարբերակներից
անհրաժեշտ է սեղմել «Պատվիրել
Digital քարտ» տարբերակը։

2

Նոր բացվող էջում անհրաժեշտ է
ընտրել քարտի արժույթը, լրացնել
քարտի գաղտնաբառը, ինչպես նաև
ընտրել քաղվածքի ստացման
եղանակը։
Հենց քարտի պատվերի ժամանակ
կարող եք ընտրել Ձեր Digital քարտի
դիզայնը ՝ սեղմելով «Ընտրել քարտի
դիզայն» կոճակը։

3

Նոր բացվող էջում կցուցադրվեն բոլոր այն թեմատիկ
բաժիները, որտեղից կկարողանաք ընտրել քարտի
համապատասխան դիզայնը։

Թեման ընտրելուց հետո նոր էջում
կցուցադրվեն այդ թեմային
համապատասխան դիզայնները։
Դիզայնը քարտի վրա փորձելու
համար անհրաժեշտ է սեղմել
դիզայնի թվային տեսքի վրա և
սեղմել «Փորձել» կոճակը։

5

Դիզայնն ընտրելուց հետո Քարտի
կցուցադրվի հենց այդ դիզայնով։
Քարտն այդ դիզայնով պատվիրելու
համար անհրաժեշտ է սեղմել
«Հաստատել» կոճակը։

6

4

Visa Digital քարտի դիզայնի փոփոխություն

Visa Digital քարտի դիզայնը կարող եք փոփոխել
ցանկացած պահի՝ քարտից էջից սեղմելով «Փոխել քարտի
դիզայնը» կոճակը։

1

Նոր բացվող էջում կցուցադրվեն բոլոր
այն թեմատիկ բաժիները, որտեղից
կկարողանաք ընտրել քարտի
համապատասխան դիզայնը։

2

Թեման ընտրելուց հետո նոր էջում
կցուցադրվեն այդ թեմային
համապատասխան դիզայնները։
Դիզայնը քարտի վրա փորձելու
համար անհրաժեշտ է սեղմել
դիզայնի թվային տեսքի վրա և
սեղմել «Փորձել» կոճակը։

3

Դիզայնն ընտրելուց հետո Քարտի
կցուցադրվի հենց այդ դիզայնով։
Քարտն այդ դիզայնով պահպանելու
համար անհրաժեշտ է սեղմել
«Հաստատել» կոճակը։
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