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सामग्धी

िामधीलाई समपक्ड  गन्ड चािनुहुन्छ ?
अनलाइन सिायता केनद्र:  
www.onepay.co.uk/help 
इमेल:  
theteam@onepay.co.uk
काड्ड िराएको वा चोररएको ररपोर्ड गन्ड ग्ािक सेवा  
हवभागको हनमन रेक्लफोनमा समपक्ड  गनु्डिोस:्  
0113 320 1900*

*  टेलिफोन गर्दा सट्न्ड्डदा शुल्क तिनुदा पनने हुन्छ, मोब्इिब्ट टेलिफोन गर्दा अझै बढी र्कम ि्गन सक्छ ।
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तपाईंले एक्रभेर गरेपक््छ मात्र काड्ड 
प्रयोग गन्ड पाउनुहुन्छ । 

'My OnePay' एप वा अनलाइन 
पोर्डल प्रयोग गन्ड 

•  आफनो एप सटोरब्ट 
'My OnePay' ्ड्उनिो्ड 
गनुदाहोस् व् www.onepay.
co.uk म् गई 'Register Now' 
म् ककि्क गनुदाहोस् । यस्क् ि्तग 
िप्ईंि्ई तनमन ्ुकर् च्तहन्छ: 

 -  आफनो OnePay ग््ह्क संखय् 
(िप्ईं्को ्क््डदा्को अग्ड्ड रहे्को 
10-अङ््क्को नमबर)

 -  िप्ईं्को मोब्इि फोन र इमेि 
ठेग्न्

'My OnePay' एप वा अनलाइन 
पोर्डल्बार आफनो खाता दता्ड 
गररसकेपक््छ तपाईं एप वा 
अनलाइन पोर्डल्बार हनमन कुरा 
गन्ड स्नुहुन्छ:

•  ब्ँ्की र्कम थ्ह प्उन
•  आफनो PIN हेनदा
•  OnePay Select ्क् ग््ह्कि्ई 

र्कम पठ्उन
•  आफनो ्क्रोब्र्को इतिह्स हेनदा
•  व् 'Select ग््ह्क बन्न' । 

आफनो खाता  
र काड्ड व्यवस्ापन  
गनने तररका 

मेरो OnePay
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आफनो
खाता र काड्ड 
व्यवस्ापन गनने 
तररका 

'My OnePay' एप र अनलाइन 
पोर्डल दु्बैमा दह्ो सुरक्ा ्बनदो्बसत 
गररएको हुन्छ । यसले तपाईं र 
तपाईंको खातालाई जालसाजधी्बार 
्बचाउ्ँछ । 

िप्ईंिे पतहिो पट्क रि्दा गर्दा ह्मी 
िप्ईंिे आवेरन दरने बेि्म् उपिब्ध 
गर्उनुभए्को फोन नमबर व् इमेि 
ठेग्न्म् ए्क पट्ेक प्सव्डदा पठ्उने 
्छौँ । 
िप्ईं्को पतहच्न पुतटि गनदा यो सुरक्् 
ज्ँच गररए्को हो । 
यसिो ख्िे सुरक्् ज्ँच पड्छ पतन 
हुन्छ । अि: िप्ईंिे आफनो व्यलतिगि 
तववरण सुरक्क्ि र्खनु पनने हुन्छ ।
्ृकपय् मोब्इि नमबर व् इमेि ठेग्न् 
पररविदान भएम् ह्मीि्ई ज्न्क्री 
गर्इह्लनुहोस् ।

iOS 9.3 व् सो पड्छ्को iOS फोन व् Android 5.0 व् सो पड्छ्को Android म् म्त्र OnePay एप चल्छ । 
OnePay एप चि्ए्को पैस् ि्गरैन । िर िप्ईं्को मोब्इि सेव् प्रर्य्किे भने शुल्क लिन सक्छ ।
नेटव्कदा  सीडमिि््क् ्क्रणिे यो एप प्रयोग गर्दा असर हुन सक्छ । Apple  
अमेरर्क् र अरू रेशम् रि्दा भए्को Apple Inc ्को टे््डम््कदा  हो । App Store भने Apple Inc ्को सरभभिस म््कदा  हो । 
Android/Google Play च्ही Google Inc ्को टे््डम््कदा  हो ।
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तपाईंको व्यक्तिगत 
पहिचान नम्बर 
(PIN)

िप्ईं िीन िरर्क्िे आफनो PIN हेनदा 
सकनुहुन्छ । 
सवच्लिि टेलिफोन सेव्म् समप्कदा  
गरेर
0113 320 1900* म् टेलिफोन 
गनुदाहोस् र टेलिफोन व् मोब्इि्को 
त्कपय््ड प्रयोग गरी 'hear your 
PIN' तव्कलप ्छ्न्नुहोस् । टेलिफोन 
गर्दा OnePay ्क््डदा आफूसँगै होस् 
भन्ने ्ुकर् सुतनक्चिि गनुदाहोस् । 
आव्जब्ट आउने तनरनेशन्को प्िन् 
गनुदाहोस् । िप्ईंिे सुरक्् ज्ँच पूर् 
गरेपड्छ िप्ईंि्ई िप्ईं्को PIN 
बि्इने ्छ ।
'My OnePay' एप व् अनि्इन 
पोटदािब्ट 
'My OnePay' एप व् अनि्इन 
पोटदािब्ट आफनो ख्ि्म् िगइन 

गनुदाहोस् र 'My Card' न्म्क 
स्सरिनम् ज्नुहोस् । “Card 
Details' र तयसपड्छ 'Show PIN' 
्छ्न्नुहोस् ।
आफनो PIN प्र्पि गरेपड्छ सो PIN 
बरिेर िप्ईं आफूिे समझन सकने 
4 अङ््क्को PIN र्खन सकनुहुन्छ । 
िप्ईं तनक्चिि एदटयमब्ट PIN बरलन 
सकनुहुन्छ । यस्क् ि्तग िप्ईंिे 
स्सरिनम् दरइए्क् तनरनेशन्को प्िन् 
गनुदा पनने हुन्छ । 
िप्ईं एदटएमम् PIN प्रयोग गरी 
ब्ँ्की र्कम थ्ह प्उन र पैस् झझकन 
सकनुहुन्छ । 
आफनो PIN कसैलाई नभन्ुिोस् । 
OnePay को कम्डचारधीलाई 
पहन नभन्ुिोस् । िामधी तपाईंसँग 
तपाईंको PIN मागदै मागदैनौं । 

*  टेलिफोन गर्दा सट्न्ड्डदा शुल्क तिनुदा पनने हुन्छ, मोब्इिब्ट टेलिफोन गर्दा अझै बढी र्कम ि्गन सक्छ ।
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OnePay काड्ड 
प्रयोग गनने तररका

तपाईंले एप, अनलाइन पोर्डल वा 
0113 320 1900* मा रेक्लफोन 
गरधी आफनो काड्ड एक्रभेर गनु्ड 
पनने हुन्छ ।

पैसा झि्ने तररका
Mastercard ्को िोगो भए्क् 
संस्र्क् सबै एदटयमब्ट र्कम 
झझकनुहोस् ।

सरोरमा प्रयोग गनने तररका
OnePay ्क््डदाम् '्कनट््कटिेस' 
भुति्नी गनने सुतव्ध् उपिब्ध ्छ । 
यस्को अथदा हो िप्ईंिे (बेि्यिम्) 
£45 समम्को भुति्नी गनदा आफनो 
PIN ट्इप गरररहनु परदैन । िप्ई 
आफनो ्क््डदा रर्डरम् ट््प गरे्ैक 
भरम् भुति्नी गनदा सकनुहुन्छ ।

िप्ईंिे ्कनट््कटिेस भुति्नी सेव् 
एककटभेट गनदा सुरुम् डचप र PIN ्को 
प्रयोग गनुदा पनने हुन्छ ।
िर ्कतहिे्क्हीँ £45 भनर् र्कम 
्कनट््कटिेस िरर्क्िे भुति्नी गर्दा 
पतन िप्ईंि्ई PIN ह्लन िग्इन 
सक्छ । िप्ईंिे िग्ि्र 5 पट्कसमम 
्कनट््कटिेस भुति्नी गनुदाभयो भने 
िप्ईंि्ई PIN ह्लन िग्इन सक्छ ।

*  टेलिफोन गर्दा सट्न्ड्डदा शुल्क तिनुदा पनने हुन्छ, मोब्इिब्ट टेलिफोन गर्दा अझै बढी र्कम ि्गन सक्छ ।

05



िप्ईं ्कनट््कटिेस भुति्नी हुने 
सथ्नम् यो सुतव्ध् प्रयोग गनदा 
सकनुहुन्छ: 

िप्ईं आफनो ्क््डदाम् ्कनट््कटिेस 
भुति्नी सुतव्ध् एककटभेट भए्को ्छ व् 
्ैछन भन्ने ब्रेम् अतनक्चिि हुनुहुन्छ भने 
अनि्इन पोटदाि व् OnePay एपम् 
हेनुदाहोस् ।
िप्ईं यो सेव् उपिब्ध गर्उने 
पसिहरूम् OnePay ्क््डदा प्रयोग 
गर्दा िप्ईं तनःशुल्क कय्सबय््क 
म्गन सकनुहुन्छ । (कय्सबय््क 
दरने व् नदरने भन्ने ्ुकर् व्य्प्री्को 
सवतववे्कम् भर प्छदा) । 

अनलाइन सहपङ
िप्ईं आफनो OnePay ्क््डदा 
अनि्इनम् प्रयोग गनदा सकनुहुन्छ । 
िर यसो गर्दा सुरक्क्ि वेबस्इट्को 
प्रयोग गनुदाहोि् । https:// र URL 
म् ि्क भए्क् वेबस्इटम् म्त्र प्रयोग 
गनुदाहोि् ।

आफनो OnePay ्क््डदा र ख्ि् 
्कसरी सुरक्क्ि र्खने िग्यि्क् 
सुरक््समबन्धी सुझ्व्को ि्तग ह्म्ो 
वेबस्इट www.onepay.co.uk/
resources हेनुदाहोि् ।
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तपाईंले अिैसमम अहतररति 
पहिचान जाँच पूरा गनु्डभएको ्ैछन 
भने तपाईं Primary ग्ािक नै 
रिनुहुने ्छ ।

Primary ग्ािक हुनुका फाइदािरू
•  OnePay चि्उने एजेनसीब्ट 

ििव प्र्पि गनने
•  सटोर व् अनि्इनम् खररर गनने 
•  एदटयमब्ट पैस् तन्क्लने 
•  अनि्इन व् फोनब्ट आफूिे 

च्हे्को भ्ष्म् सह्यि् प्र्पि गनने 
•  ब्ँ्की र्कम, ्क्रोब्र्को इतिह्स 

प्र्पि गनने र अनि्इन पोटदाि व् 
एपब्ट आफनो PIN प्र्पि गनने 

तपाईं Primary ग्ािक हुनुहुन्छ 
र तपाईंले Select ग्ािक हुन 
आवशयक पहिचान जाँच पूरा 
गनु्डभएन भने 12 महिनापक््छ 
तपाईंको खाता हनलम्बन गररने ्छ । 

Select ग्ािक हुनुका फाइदािरू
•  आफनो ख्ि् नमबर र सटदा ्को्ड 

प्रयोग गनने
•  बेि्यिी बैं्क ख्ि् भए्को व्यलति 

व् संसथ्ब्ट र्कम प्र्पि गनने 
•  खररर, िो्ड गनने डमलने र्कम र 

मौजर्ि्को सीम् बढी हुन*े*
•  आफूिे च्हे्को अवड्धसमम आफनो 

OnePay ्क््डदा ख्ि् र्खन*े**

Primary र 
Select का 
ग्ािकिरू
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Select ग््ह्क बन्न सहज ्छ । ग््ह्क 
बन्न ्धेरै बेर ि्गरैन । 'My OnePay' 
व् अनि्इन पोटदािम् िग इन 
गनुदाहोस्, 'Request my account 
details' बटनम् ककि्क गनुदाहोस् र 
स्सरिनम् रेख्इने तनरनेशन्को प्िन् 
गनुदाहोस् । िप्ईंिे ह्मीि्ई अतिररति 
ID उपिब्ध गर्उनु पनने हुन्छ । 
यस्क् ि्तग आफूसँग ID र्खन 
नतबसदानुहोस् । 

Select सरसय भन्ने ब्रेम् 
थप ज्न्क्री्क् ि्तग 
www.onepay.co.uk/select  
म् ज्नुहोस् ।

**  उपिब्ध पय््ेकज, शुल्क िथ् सीम््को ब्रेम् थप ज्न्न ह्म्् सिदाहरू हेनुदाहोस् ।

***24 मतहन्पड्छ अतनव्यदा रूपिे ्क््डदा नवी्करण गररनु प्छदा ।

08

http://www.onepay.co.uk/select


मित्वपूर्ड जानकारधी
स्ोिहरू: तवक्भन्न भ्ष्म् तनमन िग्यि्क् 
ज्न्क्री ्ड्उनिो्ड गनदा www.onepay.
co.uk/resources म् ज्नुहोस्:

•  ख्ि् र ्क््डदा व्यवसथ्पन गनने िरर्क्

•  ज्िस्जी रोकने ब्रेम् सुझ्व

•  OnePay ्क््डदा्को बढीभनर् बढी फ्इर् लिने 
िरर्क्

सिायता केनद्र:
िप्ईंसँग प्रश्नहरू ्छन?् OnePay 
्क् ब्रेम् ब्रमब्र सोड्धने प्रश्न िथ् 
तिन्को जव्फ हेनदा ह्म्ो सह्यि् ्ेकनद्र 
www.onepay.co.uk/help हेनुदाहोस् ।

सिदाहरू: िप्ईं्को ख्ि्म् ि्गने शुल्कसमबन्धी 
ज्न्क्री सम्वेश गनने पूणदा सिदाहरू 
www.onepay.co.uk/terms म् उपिब्ध 
्छ ।

्छोट्करी सिदाहरू: तवक्भन्न भ्ष्म् ्छोट्करीम् 
उपिब्ध सिदा्क् ि्तग 
www.onepay.co.uk/help हेनुदाहोस् ।

मित्वपूर्ड 
जानकारधी

Modus UK Limited (trading as ‘OnePay’) is a company registered in England and  
Wales (No. 05934955). Registered address: Mayfield House, Lower Railway Road, 
Ilkley, West Yorkshire, LS29 8FL. The OnePay card is issued by PSI-Pay Ltd pursuant 
to a license by Mastercard® International Incorporated. PSI-Pay Ltd is authorised 
and regulated by the Financial Conduct Authority of the United Kingdom under the 
Electronic Money Regulations 2011 (register reference 900011) for the issuing 
of electronic money. 
Mastercard is a registered trademark, and the circles design is a trademark of 
Mastercard International Incorporated. Using the OnePay card and account is 
subject to our terms & conditions that can be viewed and downloaded at 
www.onepay.co.uk/terms.
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*  टेलिफोन गर्दा सट्न्ड्डदा शुल्क तिनुदा पनने हुन्छ, मोब्इिब्ट टेलिफोन गर्दा अझै बढी र्कम ि्गन सक्छ ।
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अनलाइन सिायता केनद्र:  
www.onepay.co.uk/help 
इमेल:  
theteam@onepay.co.uk
रेक्लफोन:  
0113 320 1900
पत्राचार ठेगाना:  
OnePay, Mayfield House, 
Lower Railway Road, 
Ilkley, LS29 8FL

िामधी तपाईंलाई  
सियोग गन्ड  
उपलब् ्छौँ ।




