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هاي اوليه، شماره حساب و رمز خود را  باشد) پس از شنيدن پيام Tone بگيريد (تلفن شما بايد مجهز به سيستم بانك مورد نظر خود تماس ابتدا بايد با شماره تلفن تلفن
ريق كليد اعالم شده وارد نموده و سپس شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض خود را وارد كنيد. پس از شنيدن پيام اپراتور در مورد نوع و مبلغ قبض از ط

  .كند ، در صورت صحت، عمليات خود را تاييد نماييد. سيستم، مبلغ مورد نظر را از حساب شما كسر نموده و شماره پيگيري را اعالم ميتوسط اپراتور

   همراه بانك
ه قسمت دريافت نرم افزار در با مراجعه به بانك و تكميل فرم همراه بانك، كاربر شعبه، سرويس مربوطه را فعال نموده، رمزى را در اختيار شما قرار مى دهد. سپس ب

ا بايد امكان نصب نرم پايگاه اينترنتي بانك مربوطه رفته، نرم افزار مربوطه را دانلود نموده و از طريق بلوتوث يا كابل روي گوشي خود نصب نماييد. (گوشي شم
ار كليك نماييد و با وارد كردن رمز عبور قبض آب يا برق خود را پرداخت افزارهاي جانبي را داشته باشد). از طريق گوشي موبايل روي آيكون ايجاد شده توسط نرم افز

 .نماييد

   پيامك بانك
   :پيام كوتاه خود را با فرمت اعالم شده بانك موردنظر به شماره اي كه بانك در اختيارتان قرار داده است ارسال نماييد

  رمز پرداخت كننده + شناسه پرداخت + شناسه قبض + شماره حساب 
   .توجه : شناسه قبض و شناسه پرداخت در قبوض معرفي شده است

  
   (ATM)خودپرداز

  .كارت خود را در دستگاه خودپرداز قرار دهيد

 .زبان مورد نظر را انتخاب كنيد 

 .رمز كارت را وارد نموده و سپس دكمه ثبت را فشار دهيد 

  .منوي پرداخت قبض را انتخاب كنيد 
  .تگاه، شناسه قبض را وارد كنيد و دكمه ثبت را فشار دهيدبا استفاده از صفحه كليد دس 
  .، بر روي صفحه نمايش دستگاه، مشخصات قبض ثبت شده نمايش داده مي شود شناسه پرداخت را وارد كنيد و دكمه ثبت را فشار دهيد 
  .در صورت صحت موارد فوق، برداشت از حساب و پرداخت قبض را با دكمه بلي تاييد كنيد 
  .رويت شماره پيگيري، رسيد مربوطه را از دستگاه خودپرداز دريافت نماييدپس از  
  .لطفا رسيد دريافتي را به قبض مربوطه ضميمه كنيد و براي پيگيري هاي احتمالي بعدي، نزد خود نگهداريد 

  
   (POS)پايانه هاي فروشگاهي

  .قرار دهيد POS كارت را در دستگاه 

   .انتخاب نماييدگزينه پرداخت بر روي دستگاه را  
 .با تاييد مبلغ، دستگاه رمز را درخواست كرده و در انتها رسيد مي دهد .سپس شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد كنيد، دستگاه مبلغ را نمايش خواهد داد 

  
  
 
 


