راَىمبی استفبدٌ کبرثزان ثزای سفبرضبت آوالیه
 -1ثجت سفبرش
 -1-1در سمت راست صفحٍ اس مىًی سفبرضبت يگشیىٍ ثجت سفبرش جذیذ اوتخبة ومبییذ.
 -2-1در صفحٍ ثبس ضذٌ اطالعبت سفبرش خًد راطجق مىً َب ي سیز مىً َب اوتخبة ومبییذ
 -3-1در پبیبن ثب اوتخبة تصًیز کبر خًد ثزيی دکمٍ ثجت سفبرش کلیک ومبییذ
 -4-1مىتظز ثجت فبیل يمزحلٍ ثعذ ثبضیذ
 -5-1درمزحلٍ ثعذامکبن ثجت سفبرش دیگز در َمبن فبکتًر ي یب پزداخت يجٍ فبکتًرامکبوپذیز می ثبضذ.
-2پزداخت يجٍ
-1-2پزداخت سفبرش اس 2طزیق امکبن پذیز می ثبضذ-1پزداخت آوالیه اس طزیق درگبٌ ثبوک -2پزداخت اس مًجًدی حسبة
کبرثزی
-2-2ثزای پزداخت ثصًرت آوالیه ثبیذ ثعذ اس ثجت سفبرش يرفته ثٍ مزحلٍ ثعذ ثب کلیک ريی گشیىٍ پزداخت يجٍ فبکتًر
ياوتخبة گشیىٍ پزداخت آوالیه اس درگبٌ ثبوک ملت يسدن دکمٍ پزداخت يجٍ ضمب ثٍ درگبٌ ثبوک ملت يصل خًاَیذ ضذ.
کٍ پس اس تکمیل اطالعبت درخًاستی مجلغ سفبرش ضمب پزداخت میگزدد.
السم ثذکز است ثزای استفبدٌ اس ريش پزداخت آوالیه کبفیست ثب َزیک اس کبرت َبی عضً ضتبة يثب داضته رمش ديم کبرت
يکذ cvv2يتبریخ اوقضبء آن اقذام ثٍ پزداخت ومبییذ.رمش ديم را میتًاویذ اس دستگبٌ َبی (ATMعبثز ثبوک)دریبفت ومبییذ.
-3-2ثزای پزداخت اس مًجًدی حسبة کبرثزی ثبیذ حسبة کبرثزی ضمب ضبرص ثبضذ.
-4-2ثعذ اس تبییذ حًالٍ ضمب کٍ اس طزیق ضبرصثب حًالٍ ثبوکی ثجت ضذٌ ثبیذ ثٍ مىًی سفبرضبت قسمت فبکتًرَبی پزداخت
وطذٌ رفتٍ ي اس طزیق گشیىٍ پزداخت يجٍ ياوتخبة گشیىٍ پزداخت اسمًجًدی حسبة کبرثزی يکلیک ثزيی دکمٍ پزداخت يجٍ
مجلغ فبکتًر خًد را پزداخت ومبییذ.
تًجٍ داضتٍ ثبضیذ کٍ مجلغ حسبة کبرثزی ضمب حتمب ثبیذ ثب مجلغ فبکتًر ثزاثز یب ثیطتز ثبضذ در غیز ایىصًرت پزداخت امکبن
پذیز ومی ثبضذ.
السم ثذکز است اگز فبکتًر ضمب در قسمت فبکتًرَبی پزداخت وطذٌ ثبقی ثمبوذ یعىی در فزم چبپی قزار وگزفتٍ ثزای چبح
ارسبل ومیطًد.يمًسسٍ در ایه راثطٍ َیچگًوٍ مسئًلیتی وذارد.
-3ضبرصحسبة کبرثزی
-1-3ضبرص آوالیه اسطزیق درگبٌ ثبوک ملت(اس مىًی امًرمبلی ي اوتخبة ضبرصآوالیه،اوتخبة ثبوک ملت ي يارد کزدن مجلغ مًرد
وظزيسدن دکمٍ ثجت اطالعبت ثٍ درگبٌ ثبوک ملت يصل ضذٌ سپس ثب يارد کزدن اطالعبت کبرت ثبوکی خًد تبییذ
اطالعبت،حسبة کبرثزی ضمب ضبرص میگزدد).

-2-3ضبرص اس طزیق دستگبٌ (ATMعبثزثبوک یب کبرت ثٍ کبرت) ي ياریش فیص وقذی در ثبوک.ثعذ اس اوجبم پزداخت ثصًرت
دستی ضمبرٌ پیگزی مجلغ پزداختی خًد را درمىًی امًرمبلی ،ضبرص ثب حًالٍ ثبوکی اطالعبت درخًاستی را تکمیل ومًدٌ ي
مىتظز تبییذٌ فیص ثجت ضذٌ اس طزف مًسسٍ ثبضیذ.
-3-3تبییذ فیص َبی ضبرصثب حًالٍ ثبوکی در سبعبت اداری حذاکثز15دقیقٍ ثزای تبییذ ضذن اس طزف مًسسٍ سمبن میجزد.
-4پیگیزی سفبرضبت
-1-4کبرثزان گزامی میتًاوىذ اس طزیق مىًی سفبرضبت ي ثب اوتخبة اس سیز مىً َبی آن اس مزحلٍ کبری سفبرضبت خًد اطالع
کست کىىذ.
-2-4سفبرضبت کٍ آمبدٌ تحًیل ثبضذ در مىًی ارسبل ي تحًیل ي در گشیىٍ َبی آمبدٌ تحًیل (ثزای کبرثزان تُزان)
ي آمبدٌ ارسبل (ثزای کبرثزان ضُزستبوُب)قبثل مطبَذٌ میجبضذ.
-5ارسبل سفبرش
-1-5کبرثزان کٍ در تُزان سبکه َسته جُت ارسبل سفبرش خًد ثبیذ اس طزیق تلفه ثب مًسسٍ ارسبل خًد را َمبَىگ یب
ثصًرت حضًری مزاجعٍ ومبیىذ.
-2-5ک برثزان کٍ در ضُزستبوُب سبکه َسته جُت ارسبل سفبرضبت خًد ثبیذ اس طزیق مىًی ارسبل ي تحًیل ي گشیىٍ آمبدٌ
ارسبل،سفبرضبت آمبدٌ خًد را عالمت سدٌ يثب اوتخبة وًع ارسبل ي ارسبل کىىذٌ يتبییذ آن يرفته ثٍ مزحلٍ ثعذ يپزداخت يجٍ
ارسبل را اوجبم دَىذ تب يضیعت آن اس در خًاست ارسبل ثٍ پزداخت ضذٌ تجذیل ضًد يدر صف ارسبل قزار گیزد.
کبرثزان ضُزستبوُب لطفب ثٍ ثىذ ثبال تًجٍ داضتٍ ثبضىذ کٍ ثٍ درستی صًرت پذیزد درغیزایىصًرت مًسسٍ َیچگًوٍ مسئًلیتی
درقجبل ارسبل سفبرضبت وذارد.

