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 براى بدسـت آوردن امتیازهاى بیشـتر ، همیشـه موجودى*
سـپرده خـود را در باالتریـن حد ممکـن نگه دارید زیـرا امتیازى 
میانگیـن  براسـاس  مى گیریـد  خـود  سـپرده  موجـودى  از  کـه 

حداقـل موجـودى هـر ماه سـپرده شـما تعیین مى شـود.
 فرامـوش نکنیـد ایـن خریـد حتمًا بایـد بـا کارت بانک**

باشد کشـاورزى 
 موبایل ،POS منظـور از کانـال هاى پرداخت دسـتگاه***

بانـک و درگاه پرداخت اینترنتى بانک کشـاورزى اسـت.

چگونه پاداش بگیرید؟

ایـن باشـگاه با هـدف ایجاد محیطى جذاب و دلنشـین مى کوشـد 
ارتبـاط بلنـد مدتى با شـما کـودکان و نوجوانـان برقرار سـازد.با 
عضویـت در ایـن باشـگاه مى توانیـد در جشـنواره ها و مسـابقات 
شـرکت نماییـد و از بانک کشـاورزى با سـپرده گذارى و افزایش 
موجودى،خریـد از طریـق پایانـه هاى فـروش، خرید شـارژ تلفن 
همـراه، خریـد اینترنتـى، پرداخت غیـر حضورى قبـوض خانواده 
و ... پـاداش بگیرید.پاداش هـا ى ایـن باشـگاه مشـتمل بـر جوایز 
ارزشـمندى اسـت که بر اسـاس امتیازاتـى که کسـب مى نمایید 

از سـوى بانک کشـاورزى به شـما عزیـزان اهـدا مى گردد.
بـر اسـاس امتیـازات کسـب شـده در سـه طبقـه سـبز، نقره اى  
و طالیـى بـه شـرح جـدول زیـر مى توانیـد از جوایـز بهره منـد 

ید: شو
دوره زمانىجوایزجایگاه باشگاهامتیاز
حداقل 2 ماههکمک هزینه 500,000 ریالسبز150
حداقل 4 ماههکمک هزینه 1,500,000 ریالنقره اي300
حداقل 6 ماههکمک هزینه 3,000,000 ریالطالیی500

**اگر در مرحله نخسـت (پله سـبز) جایزه مربوطـه را دریافت 
نماییـد؛ تمامـی امتیاز هاي شـما صفـر خواهد شـد و در غیر این 
صـورت، امتیـاز هاي شـما جهت کسـب رتبه هاي بعـدي ( نقره 

اي یـا طالیی ) ذخیره خواهد شـد.

چگونه امتیازها محاسبه مى شوند؟
جداول امتیازى

 امتیاز توضیحات نوع خدمت
 حداکثر امتیازى
 که مى توانید در
 یک ماه بگیرید

 *مبلغ سپرده
 گذارى

 

 به ازاى هر 1,000,000 ریال
100 1 میانگین حساب پس انداز در ماه

  به ازاى هر 1,000,000 ریال
 100 0,5میانگین حساب تاك در ماه

  به ازاى رشد 1,000,000
 ریال میانگین حساب نسبت به

میانگین دوره
1 50 

 پرداخت
 غیر حضوري
 قبوض خانواده

 با پرداخت هر نوع قبض از
 موبایل بانک، درگاه پرداخت،
 تلفنبانک و ... به ازاي هر قبض
 یک امتیاز دریافت مى کنى

1 5 

 خرید اینترنتی

 با هر خریدى که از درگاه بانک
 کشاورزى انجام بدى به ازاى

 هر 200,000 ریال خریدت 2
 امتیاز مى گیرى

2 15 

 **خرید از
 طریق پایانه هاي

 فروش

 به ازاى هر 200,000 ریال
 خریدى که از پایانه هاى فروش
 انجام بدى 1 امتیاز مى گیرى

1 15

 ***خرید شارژ
 تلفن همراه

 به ازاء هر 50,000 ریال شارژ
 تلفن همراه که از کانال هاى
 بانک کشاورزى خرید مى کنى
مى تونى 0,5 امتیاز بگیرى

0,5 5 

 دعوت از دوستان
 (دوست خوب)

 در صورت معرفى هر دوستت و
 ثبت نام توسط او در سایت 0,5

 5 0,5امتیاز مى گیرى

 تبریک تولد
 روز تولدت 2 امتیاز از ما هدیه

 - 2 مى گیرى

 ورود به باشگاه
 براى خوشامد گویى و بعد از

 اولین ورودت 5 امتیاز هدیه ثبت
 - 5 نام مى گیرى
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باشگاه کودك و نوجوان
بانـک کشـاورزى اولین بانکى بود که طرح بانک کـودك و نوجوان را 
در پاییـز سـال 1379 آغاز کـرد و اولین باجـه اش در کانون پرورش 
فکـرى کـودکان و نوجوانـان شـروع بـه کار کرد. سـه سـال بعد در 
زمسـتان سـال 1382 اولین شـعبه اختصاصى کودکان و نوجوانان در 

تهران و سـایر اسـتان ها افتتاح شـد.
به منظور ارزش آفرینى براى کودکان و نوجوانان و آشنایى با بانکدارى 
الکترونیک و فرهنگ سازى استفاده از ابزارهاى آن مثل کارت هاى 
بانکى، همراه بانک، اینترنت بانک، خود پرداز، پایانه هاى فروش و ... 
باشگاه کودك و نوجوان بانک کشاورزى همزمان با روز جهانى کودك 
در 16 مهر ماه سال 93 راه اندازى شد تا ضمن ایفاى مسئولیت اجتماعى 
با ترویج استفاده از خدمات نوین بانکدارى الکترونیک، موجبات کاهش 
استفاده از پول کاغذى، حفظ محیط زیست، فرهنگ جلوگیرى از قطع و 

نابودى جنگلها و ...را فراهم آورد.

چگونه عضو شوید؟ 
عضویـت در باشـگاه کـودك و نوجـوان از بـدو تولـد تـا " 15 سـال 

تمـام ” می  باشـد.
 1-بـراي ثبـت نـام در باشـگاه کـودك و نوجـوان بانک کشـاورزي 
باید حتما یکی از حسـاب هاي کودك و نوجوان را داشـته باشـید. در 
صورتیکـه در حـال حاضر حسـاب کودك و نوجوان بانک کشـاورزي 
نداریـد، بـراي افتتـاح حسـاب می توانیـد بـه همـراه والدین خـود به 

یکی از شـعب بانک کشـاورزي مراجعـه نمایید.
www.) 2- پس از افتتاح حسـاب با مراجعه به سـایت بانک کشـاورزي
kids. و انتخـاب بانک کودك و نوجوان و یا مسـتقیم بـه آدرس (bki.ir

bki.ir مراجعـه و ، گزینه ثبت نام در باشـگاه را کلیک نمایید.
3- پس از ورود شـماره حسـاب و کدملی و قبول قوانین باشگاه دکمه 

"مرحلـه بعد" را کلیک نمایید.
4-در صفحه باز شـده اطالعات شـما شـامل شماره حسـاب، کدملی، 
نـام و نـام خانوادگی نمایش داده شـده اسـت. در صورتیکه اطالعات 

نمایـش داده شـده متعلـق بـه شـما می باشـد سـایر اطالعـات 
درخواسـتی را تکمیـل نماییـد؛ در غیر اینصورت بـه دلیل مغایرت 

اطالعـات بـه یکـی از شـعب بانک کشـاورزي مراجعـه نمایید.
5- توجـه داشـته باشـید که "شـماره تلفن همـراه" ثبت شـده در 
بخـش اطالعـات درخواسـتى مطابـق بـا شـماره تلفن همراه شـما 
باشـد، زیـرا پس از پایـان مراحل ثبت نام کد فعالسـازى حسـاب 
شـما در باشـگاه،  بـه این شـماره ارسـال می شـود. چنانچه شـماره 
تلفـن همـراه متعلق به شـما نبـوده و یا تغییـر یافته اسـت "گزینه 
شـماره تلفـن همراه مـن صحیح نمی باشـد" را انتخاب نمـوده و در 

بخـش فعال شـده شـماره  خـود را وارد نمایید.
6- پـس از تکمیـل سـایر اطالعات نـام کاربري و رمـز عبور خود 
را انتخـاب نمـوده و اتمام ثبـت نام را انتخاب کنید. (نـام کاربري و 
کلمـه عبور بـراي ورود به باشـگاه بانک مـورد نیاز اسـت بنابراین 

آن هـا را در جاي امن و مناسـبی یادداشـت نمایید).
7- پـس از اتمـام ثبت نـام "کدفعال سـازي" بـه تلفـن همـراه و یا 
ایمیل شـما ارسـال شـده و براي اولین ورود به باشـگاه می بایسـت 

" کـد فعال سـازي" را در سـایت وارد نمایید.

چگونه کارت مهرگستر نوجوان دریافت کنید؟
نوجوانـان 11تـا15 سـاله مـى تواننـد همزمـان یـا پـس از افتتاح 

حسـاب ،کارت مهرگسـتر نوجـوان دریافـت کننـد.
خاطـر نشـان مـى سـازد عزیـزان زیر 11 سـال نیـز مـى توانندبا 
داشـتن دفترچـه حسـاب کـودك و نوجـوان از خدمـات بانـک 

کشـاورزرى بهـره منـد شـوند.

چگونه امتیاز بگیرید؟
پس از افتتاح حسـاب و ثبت نام در باشـگاه با سـپرده گذارى نزد 
مـا از امتیـاز برخـوردار مـى شـوید و هر چه مبلغ سـپرده بیشـتر، 
امتیـاز بیشـترى نیـز به شـما تعلق مى گیـرد، همچنیـن  هماهنگ 
با اسـتفاده شـما از ابزارهاى بانکدارى الکترونیک بانک کشـاورزى 

امتیـاز به شـما تعلـق مى گیرد. 


