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Paycell nedir nas? l iptal edilir

Çok gerginim. Dün bir sal ile bir kazan yaptı çünkü o 50 paycell kart hediyeler kazandı söyledi, bu yüzden Paycel ile yaptım. Ama kartım yok. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bu sanal bir kart oluşturmak için özetlenmiştir, bu yüzden onu oluşturdu. Turkcello'dan 45 dolar bakiye istedim. Sanal kart kullandım. Şu anda
işlem yapamayacağımız konusunda uyarıldı. Herkes nasıl peycell sanal kart kapatmak için biliyor mu? Paycell nasıl iptal edilir?paycell sanal kart silme ben Paycell adlı bir sanal kart oluşturdum, ama iptal etmek istiyorum. Paycell sanal kartını nasıl silerim? Operatörün tüm bağımsız müşterileri Paycell'i kullanabilir,
Turkcell müşterisi olmak zorunlu değildir. Paycell'e cep telefonu numaranızı ve geçerli e-posta adresinizi girerek kaydolursunuz. ios ve Android çalıştıran akıllı telefonlarda kullanabilirsiniz. Paycell'e kayıt olurken e-posta adresinizi yanlış girerseniz, 0850 622 60 60 numaralı telefondan paycell çağrı merkezi üzerinden
güncelleyebilirsiniz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra e-posta adresinizi Paycell olarak değiştirmek istiyorsanız, hesap yönetimi menüsünden e-posta adresinizi, istediğiniz zaman kişisel bilgilerinizi değiştirebilirsiniz, ancak Paycell'i kullanmaya devam etmek için geçerli e-posta adresinizi doğrulamanız gerekir. Şifre giriş
ekranındaki Unutulan Şifre bağlantısını tıklamanız yeterlidir. Parola sıfırlama bağlantısı Paycell'e kayıtlı bir e-posta adresine gönderilir. Bu bağlantıyı tıklayarak yeni bir parola ayarlayabilirsiniz. Paycell müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz. 0850 622 60 60 Paycell'in ödeme kolaylığı ve diğer birçok hizmeti artık kullanmak
istemiyorsanız, Paycell hesabınızı 0850 622 60 60 Paycell Çağrı Merkezi üzerinden kapatabilirsiniz. Paycell Kart kullanımı söz konusu olduğunda banka kartları veya kredi kartları farklı değildir. Diğer kartların kullanıldığı mağazalarda ve Internet'te kullanılabilir. Fark, paycell kartı kullanımı için başvurmaya gerek yoktur,
garantör gösteren bir sözleşme imzalamak için hiçbir sorun yoktur. Paycell kartı kullanmak için cep telefonu numarasına sahip olmanız ve Türk vatandaşı olmanız gerekmektedir. Yaş sınırı yoktur, ancak bir hesap için işletme ücreti veya yıllık kredi kartı ücreti gibi yüksek bir maliyet de yoktur. Buna ek olarak, Paycell kredi
kartı sahipleri her 1 $ harcama 2 paycell puan alırsınız. Paycell Kart sadece Turkcell müşterilerine değil, tüm operatörlere açık, yani Vodafone ve Türk Telekom hatlarının sahipleri paycell kart kullanabiliyor; kampanyalar ve fırsatlar. Turkcell Mağazaları, turkcell.com.tr, D &amp; Satın Alabilirsiniz Ar Mağazaları, d &amp;
r.com.tr, hepsiburada.com, n11.com ve PTT şubeleri, ya da paycell sanal kartlar oluşturun. Banka kartlarının tüm mağazalarınızda ve yurt içinde ve yurt dışında online alışverişlerinizde teslim edildiği visa security ile paycell kartı kullanabilir; Masraflarınızı kartınızla alabilirsiniz. Telefon numaranız ve TC kimlik numaranızla
ilişkili 14 fiziksel ve 1 sanal kart da dahil olmak üzere en fazla 15 adet ödemeli hücre kartınız olabilir. Kartı kullanılabilir hale getirmek için adınızı/soyadınızı, telefon numaranızı ve TC kimlik numaranızı girmeniz gerekir. Turkcell hat sahipleri kartı sadece gsm bilgileri ile etkinleştirebilirler. Paycell Kartınızı kullanılabilir hale
getirmek için Turkcell Mağazalarından destek alabilir veya Paycell uygulaması üzerinden aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: 1) Paycell uygulaması oturum açmış durumda. 2) Hesabım ekranındaki Paycell Kart alanını girerek ekle sekmesini tıklatın. 3) Kart bilgileri kart aktivasyon adımından eklenir ve paycell kartı
etkinleştirilir. Sanal kart oluşturmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir: 1) Paycell uygulaması giriş yapar. 2) Hesabım ekranındaki Paycell Kart kutusunda sanal kart oluştur'a tıklayın. 3) Kart kaydının adı girilir ve kart saklama sözleşmesini okuduğumu kabul ettiğim bölümle işaretlenir. 4) Sanal paycell kartınız kullanıma
hazırdır. İlk şifreniz 16 haneli Paycell kredi kartı numarasının son 4 hanesidir. Paycell çağrı merkezinde paycell, tüm banka ATM'leri veya IVR şifrenizi değiştirebilirsiniz. Paycell kart şifrenizi değiştirmek için Hesabım ekranında Paycell Kart'ı tıklayın ve şifresini değiştirmek istediğiniz kartı seçin. Daha sonra ekranın sağ üst
köşesindeki ayarlar simgesine tıklayarak ve parola hareketlerini seçerek yeni bir parola ayarlayabilirsiniz. Paycell kartiçine para yüklemek için birçok basit yolu vardır. Turkcell Mağazalarından yüklersiniz. Paycell uygulaması üzerinden bir kredi/banka kartı tanımlayarak yüklersiniz. Bankanın internet şubelerinden eft. Tüm
banka ATM'lerinden ve PTTmatics'ten yüklersiniz. - Turkcell Mağazaları'ndan paycell kartı ile nasıl para alınır? Turkcell Mağazalarından Paycell Kart'a para yüklemek için: En yakın Turkcell Store'a gidin. Operatöre ödeme li kartınıza para yüklemek istediğinizi söyleyin. Nakit olarak yatırmak istediğiniz miktarı verir ve
ücretsiz bir kayıt yapmak. İşlem ücreti için banka kartları ve kredi kartı bakiyeleri tahsil edilir. - Paycell uygulamasından Paycell Card'a nasıl para yüklenir? Paycell'den paycell kartına para yüklemek için: Paycell uygulaması indirilir ve uygulama pazarlarından açılır. Hesabım ve Kredi/Banka Kartı adımlarına göre Paycell



Cüzdan'a geçerli bir banka kartı kaydedilir. Hesabım sekmesi Paycell Kart'ı tıklatıyor. Yüklenmesi gereken Paycell Kartı seçilir. Yük dengeleme ve gerekli miktarı girin. Gönderilecek kartla birlikte gelen ekranda devam seçilir. Bakiye yükleme işlemi tamamlandı. - Banka şubelerinden Paycell Kart'a nasıl para yüklenir?
Bankaların internet şubelerinden Paycell Kart'a para yüklemek için: Bankaların internet veya mobil şubelerini girin. EFT ile paycell kart bakiyenizi aşağıdaki gibi yükleyebilirsiniz: Paranın gönderilen banka internet veya mobil şubeye kaydedilecektir. Para Transferleri menüsü EFT işlem adımı seçilir. Sevkiyat türü hesap
numarasıyla Gönder olarak seçilir. Denizbank A.Ş. (134) banka olarak seçilmiştir. İstanbul bir şehir olarak seçilmiştir. PAYCELL (3276) şube olarak seçilir. Alıcının Adı bölümünde kayıtlı Paycell kart sahibinin adı ve soyadı girilir. 16 haneli kredi kartı numarası Payee Hesap Numarası altında listelenir. Bakiye yükleme
işlemi tamamlandı. - AtM'lerden ve PTTmatics'ten paycell kartına nasıl para yüklenir? Paycell kartındaki ATM ve PTTmatics'ten para almak için: Paycell kartı ATM'ye eklenir ve şifreniz girilir. Görüntülenen ekrandan Dengeleme Kartı seçeneği seçilir. Para satın alma bölümüne yatırılacak tutar tevkifata getirilir. Tutar,
ekranda görünen onay alanından kontrol edilir. Onaylandıktan sonra tartım yükleme işlemi tamamlanır. Paycell kartı ile banka ATM'lerinden ve PTTmatics'ten nakit para kazanılabilir. Evet, bana hediye olarak verebilirsin. Turkcell mağaza çalışanlarından bakiye yüklemeleri ve Paycell Kartı'nda etkinleştirmeden
akrabalarınıza bağışlamaları için destek alabilirsiniz. Güvenliğiniz için, kartta tanımlanan telefon numarasını değiştiremeyiz. Yeni bir kart alarak hattınızda tanımlayabilirsiniz. Mevzuat, kriterlerin sınırlamaları uyarınca bakiyenin iadesini talep edebilir. Talebinizi Paycell Müşteri Hizmetleri üzerinden 0850 622 60 60'a
iletebilirsiniz. Turkcell Mağazaları'na gelen ve kyc (kimlik kontrolü) yapan müşteriler bu limiti sınırlamaksızın para iadesi talebinde bulunabilirler. Paycell Card'ın kaydı yoktur. Kart giderleri Paycell uygulamasından takip edilebilir. Hesabım ekranında Paycell Kartı'nı tıklatın, kontrol etmek istediğiniz kartı girin ve işlem tarihini
görüntülemek için Kart İşlemleri düğmesini tıklatın. Güvenlik nedeniyle MASAK ön ödemeli kartınızla yaptığınız işlemler belirli limitlerle sınırlıdır. Kalan eylemleri kimliğinizi kontrol etmek zorunda kalmadan basitleştirilmiş önlemler dahilinde gerçekleştirebilirsiniz. (5 No.lu Masak Genel Tebliği - Aylık toplam yük tutarı 750
TL'yi aşarsa, toplam cari bakiye tutarı -750 TL'yi aşarsa, yıllık gelir tutarının toplamı 300 TL'yi aşarsa, kimlik ve kimlik tespiti işlemi başlayacaktır. KYC müşterilerimiz için aylık yükleme ve harcama limiti (kimlik kontrolü) toplam 20.000 TL'dir. Bakiyeden herhangi bir kısıtlama olmaksızın iade talepleri gönderebilirler. Kimlik
tespiti için, adınıza kayıtlı son 3 ayın t.c. kimlik ve faturanızla birlikte Turkcell Mağazaları'nı ziyaret etmelisiniz. Paycell ve bip ile farklı GSM numaraları ile paycell kartlarına para transferi yapabilirsiniz. Aylık kart bakiyesi 750 TL'yi en fazla olmayan transferler onaylanır. Bir kullanıcının gerçekleştirebileceği para transferi
işlemleri günlük 20 ve alıcının da kredi kartı varsa ayda 50'dir; Günde 10 ve ayda 20. KYC müşterileri için günlük transfer limiti (kimlik kontrolü) AYDA 20.000 TL ve 20.000 TL; alıcının Paycell Kartı varsa ayda 100, değilse ise ayda 50'dir. Başka bir operatöre taşıdığınızda Paycell Kart hattını kullanmaya devam
edebilirsiniz. Ancak, kartınızı görüntüleme, bakiye alma ve hattınızı taşımak için paycell'den kartınızla ilgili SMS alma konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Güvenliğiniz için kart bakiyenizin iadesini talep edebilir, kartınızı iptal edebilir ve yeni bir kredi kartı alabilirsiniz. Paycell kart ile ilgili tüm istek ve şikayetlerinizi 0850 622
60 60 numaralı müşteri hattına veya Paycell uygulaması kapsamında bize ulaşın şubeye iletebilirsiniz. 1) Kartpostal nedir? Paycell kredi kartı bakiyesi ve işlem bilgileri iki farklı kullanıcıya görüntülenebilir. Kullanıcılar paycell'de bu bilgileri görüntüleyebilir ve bu bilgiler hakkında işlem yapabilir. Orijinal kart sahibi kartı
etkinleştiren kişidir. Örneğin, bir ebeveyn kullanmak istiyorsanız paycell kart satın alabilir, kendi numarasıyla etkinleştirebilir ve fiziksel kartı çocuğuna verebilir. Sekme hem alt hem de üst uygulamada görünür. Bir ebeveyn çocuklarının tüm masraflarını izler. 2) Nasıl tanımlanır? Gönderi, Card Paycell uygulaması
aracılığıyla kolayca tanımlanabilir. Bir kartpostal tanımlamak için aşağıdaki adımlar aşağıdaki gibi olmalıdır: Tıkladığınız ana sayfada Paycell Ödeneği Kartı düğmesini tanımlayın. Görünen sayfadaki Paycell Kart listesinden, kartpostal olarak tanımlanmak isteyen kart seçilir. Kartpostalı tanımlayan kişi, listeden seçilerek
veya kişinin telefon numarasını el ile girerek belirlenir. Katkıda bulunan kart kullanıcısının adı belirtilir. İşlem, Onayla düğmesine basılarak onaylanır. 3) Tanımlandığında ne olur? Kart tanımlama prosedürlerinden sonra tanımlanan Bakiye sonrası bilgiler ve kredi kartı işlemi, paycell üzerinden tanımlanmış (ebeveyn
kullanıcısı) ve tanımlanmış (alt kullanıcı) tarafından görüntülenebilir. Aynı zamanda, gönderi, tanımlanan kişinin (alt kullanıcı) giderleri hakkında bilgilendirme raporlarını tanımlayan bir kişiye (üst kullanıcı) gönderilir. Kartpostal olarak tanımlanan Paycell Kartı, ana kullanıcı ve alt kullanıcının Paycell uygulamasındaki
Paycell Kart listesinde görüntülenebilir. 4) Ebeveynin hangi işlevlere hakkı vardır? Üst kullanıcı paycell üzerinden kartpostal bakiye ve kart bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. KYC (ID Check): Turkcell Mağazalarından kimlik ve kendi adına kayıtlı son 3 ay için fatura ile gerekli önlemi alan kullanıcılar, hem ebeveyn hem de alt
kullanıcılar için kartpostal limitini kolaylıkla artırabilirler. Ana kullanıcı, uygulama dan kredi kartına geçen finansal işlemleri kaydedebilir, harcayabilir ve yapabilir. Üst kullanıcı kartpostal şifresini çözebilir ve kullanıcı karta işlem kısıtlamaları uygulayabilir. Uygulama üzerinden online ve telefon/posta alışverişi yapılabilir. Ana
kullanıcı hareket hareketlerini ve harçlık kartının hemen bakiyesini görüntüleyebilir. Bir ebeveyn kartpostalı kapatabilir ve kartı istemeden karttan para iadesi alabilir. Üst kullanıcı harçlık kartı tanımını istediği zaman kaldırabilir. 5) Alt kullanıcının hangi işlevlere hakkı vardır? Bir çocuk, kendileri için tanımlanan bakiye ve
katkı kartı bilgilerini paycell üzerinden görüntüleyebilir. Bir alt kullanıcı, mağaza içinde veya çevrimiçi olarak bir kartpostaldan herhangi bir harcama yapabilir ve gerçekleştirebilir ve kart dışındaki tüm kanallar dan karta bakiye yükleyebilir. 6) Hangi kullanıcıya sms ve 3D SMS doğrulama sı gidiyor? SMS ve 3D SMS
doğrulama giderleri ebeveyn kullanıcıya gider ve SMS gönderilen kullanıcı değiştirilemez. 7) Çocuk kullanıcıya gönderilecek SMS var mı? Kartpostal tanımlama prosedürlerinden sonra, ebeveyn bir çocuk sms bilgi alır. Çocuğun ödeme hücresi yoksa, gönderilen bilgiler SMS'teki linke tıklayarak indirilebilir. Buna ek olarak,
kartpostal ortak kullanımı kapatıldıktan sonra, çocuk kullanıcı bir bilgilendirme SMS alır. 8) Kullanıcının ailesi için bir SMS var mı? Bir çocuk bir kart gönderisini tanımlama isteğini kabul edip reddettiğinde, ebeveyn sms yoluyla kullanıcıya gider. Kendi adına cep telefonu hattı olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
herkes dijital para kullanabilir. Etkinleştirmeden önceki parolanın hiçbir mali değeri yoktur ve güvenliği tamamen kullanıcıya aittir. Paycell, aktivasyon dışı parolaları izlemek mümkün olmadığından kayıp, çalıntı veya yetkisiz parolalardan kaynaklanan kayıp ve hasarlardan sorumlu değildir. Ayrıca, dijital para birimi
etkinleştirilmeden yeniden etkinleştirilemez, iade edilemez veya değiştirilemez. Paycell mobil ödeme üyelerinin işyerlerindeki dijital para birimi bakiyesi yeterli değilse, satır mobil ödemelere açıksa, kalan tutar fatura düşünülerek ödenir. Ödenen.
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