نکات مهم:
-

استفاده از برنامه های کاربردی حاضر (درج و کیپاد) تنها با بکارگیری سیم کارت  NFCایرانسل و تنها بر روی دستگاههای تلفن همراه اندروید
مجهز به قابلیت  NFCامکان پذیر میباشد.

-

در تمامی مراحل استفاده از برنامه ،از روشن بودن قابلیت  NFCو خاموش بودن  Android Beamدستگاه تلفن همراه خود اطمینان حاصل نمایید.

-

در تمامی مراحل ورود به برنامه ،ثبت نام ،صدور و بارگذاری کارت پرداخت و افزایش اعتبار( ،در برنامه درج) اتصال دیتای دستگاه تلفن همراه خود را
در حالت روشن قرار دهید .توجه نمایید که استفاده از اینترنت ایرانسل به منظور صدور و بارگذاری کارت پرداخت و افزایش اعتبار آن رایگان می باشد.

-

در صورتیکه دستگاه تلفن همراه شما قابلیت استفاده از دو سیم کارت را دارد ،اطمینان حاصل نمایید که سیمکارت  NFCدرشیار اصلی سیم کارت
) (Primary Slotو به عنوان سیم کارت شماره  1قرار می گیرد.

-

الزمه استفاده از اپلیکیشن کیپاد ،نصب و ثبت نام در اپلیکیشن برنامه کاربردی پرداخت همراه ایرانسل ) دُرج ( است.

-

جهت خرید مبلغ شارژ از طریق اینترنت ،می بایست از اینترنت سیم کارت ایرانسل خود استفاده نمایید.

-

جهت خرید مبلغ شارژ از طریق  USSDکد ،می بایست از سیم کارت ایرانسل خود شماره گیری نمایید.

-

در تمام مراحل استفاده از برنامه ،ورود ،ثبت نام ،افزایش اعتبار ،دریافت گزارش افزایش اعتبار (در برنامه کیپاد) ضروری است داده های تلفن همراه
) (Mobile dataو ارتباط میدانی نزدیک ) (NFCتلفن همراه خود را روشن نگه دارید .روشن بودن  Mobile dataتلفن همراه در زمان استفاده
از این برنامه ،هیچ هزینهای برای شما در بر نخواهد داشت.

-

در تمامی حالتهای پرداخت از طریق کیپاد ،الزم است  NFCتلفن همراه روشن باشد.

-

سقف مجاز اعتباردهی به کیف پول همراهِ پاسارگاد ) کیپاد ( 2.000.000 ،ریال و سقف مجاز در هر تراکنش پرداخت 500.000 ،ریال است.

-

مبلغ اعتبار کیف پول همراهِ پاسارگاد بر روی سیم کارت فعلی شما قرار دارد ،بنابراین در صورت مفقودی سیم کارت ،این اعتبار قابل برگشت نخواهد
بود.

-

در حال حاضر امکان عودت مبلغ اعتبار کیپاد به حساب بانکی وجود ندارد.

-

هزینه استفاده از خدمات کیف پول همراهِ پاسارگاد ،به مدت یک سال توسط بانک پاسارگاد پرداخت میشود.

-

اطالعاتی که شما در بخش مشخصات کاربری اپلیکیشن وارد میکنید ،نزد بانک پاسارگاد به منظور پشتیبانی و استفاده از خدمات آتی ثبت می شود.
اما اطالعات کارت بانکی خود که در زمان افزایش اعتبار در درگاه الکترونیک وارد میکنید ،در کیپاد ذخیره نمی شود.

