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اﺷﺘﺮاک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﮐﻤ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ،ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﻣﺪت دار ﺑﺮای آن ﭘﺨﺶ زﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ
اﺷﺘﺮاک ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل ،ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از آن اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ،ﻧﺸﺎن و اﻣﻮﺟﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ او را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوش اﺷﺘﺮاک ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻃﻼﯾ و اﻟﻤﺎس اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوش اﺷﺘﺮاک ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﮐﻠﯿ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﺸﺎنﻫﺎ و اﻣﻮﺟﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿ
ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮﯾﺪ« در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺷﺘﺮاک ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﻮن ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺪﯾﻪ )ﮐﻨﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮﯾﺪ( ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺷﺘﺮاک اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﻫﺪﯾﻪ دﻫﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﮐﺮده و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ را ﻃ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن اﺷﺘﺮاک ﻫﺪﯾﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ داده ﺷﺪه
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺘﺮاکﻫﺎی اﻫﺪا ﺷﺪه در  ۹۰روز اﺧﯿﺮ ﺑﺮای اﻫﺪای
ﻧﺸﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﻮﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ،اﺷﺘﺮاک ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﺷﺘﺮاک ،ﻧﺸﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺷﺘﺮاک ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه در ﭼﺖ آن اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﻮﺟﻫﺎی آن اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ در ﺗﻤﺎﻣ ﮔﻔﺘﻮﻫﺎی آﭘﺎرات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ دو اﺷﺘﺮاک ﻓﻌﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﯾ اﺷﺘﺮاک )ﯾ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ(
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ اﺷﺘﺮاک دﯾﺮ )ﯾ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺘﺮاک رزرو ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ دو اﺷﺘﺮاک ﻓﻌﺎل از ﯾ
اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﺑﻌﺪی ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ اﺷﺘﺮاک اول ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ اﺷﺘﺮاک ﯾ
ﻣﺎﻫﻪ و ﯾ اﺷﺘﺮاک ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺷﺘﺮاک ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه اول ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ
اﺷﺘﺮاک دﯾﺮ )ﯾ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ( ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ اﺷﺘﺮاک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ اﺷﺘﺮاک دﯾﺮ ،ﻣﺪت زﻣﺎن اﺷﺘﺮاک ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دو اﺷﺘﺮاک ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ از ﯾ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن  ۶ﻣﺎﻫﻪ آن اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﮔﺮدد و اﮔﺮ  ۳ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﯾ اﺷﺘﺮاک  ۱ﻣﺎﻫﻪ دﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﺠﻤﻮع اﺷﺘﺮاک ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ  ۷ﻣﺎه ﻣﮔﺮدد وﻟ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺷﻤﺎ از آن
اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﺎه ﻧﺸﻮد ،ﻧﺸﺎن ﯾ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺧﻮد ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺐ »اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺷﻤﺎ« در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

