
 سٍال پشداخت الکتشًٍیک صَستحساب هطتشکیي

 ضشایط عوَهی

دس بشخی اص ). هطتشکیي هی بایذ دس یکی اص باًکْای کطَس حساب باًکی داضتِ باضٌذ -1

باًکْا ًَع حساب تفاٍتی ًوی کٌذ، ٍلی دس بشخی اص باًکْا فقط حسابْای کاست هَسد 

 (قبَل هی باضذ

هطتشکیي هیبایذ دٍ سهض پشداخت غیش حعَسی سا اص طشیق تکویل فشم ثبت ًام ، دس ضعبِ  -2

دس بشخی اص باًکْا کِ ایي خذهات سا بش سٍی ). ای کِ دس آى حساب داسًذ، دسیافت ًوایٌذ

حساب کاست اسائِ هی دٌّذ، ایي دٍ سهض بِ ّوشا کاست بِ هطتشی دادُ هی ضَد ٍ یا 

 (هطتشی هی تَاًذ سهض دٍم خَد سا اص دستگاُ ّای خَدپشداص، دسیافت ًوایذ

فقط قبَظی کِ دس آًْا ضٌاسِ قبط ٍ ضٌاسِ پشداخت بِ ّوشاُ اسقام آًْا، دسج ضذُ  -3

 .باضٌذ، دس پایاًِ ّای غیش حعَسی باًکْا قابل پشداخت هی باضٌذ

کلیِ پایاًِ ّای الکتشًٍیکی پشداخت قبَض، دس پایاى عولیات، ضواسُ ای سا بِ عٌَاى  -4

جْت اطویٌاى اص پشداخت قبط هَسد ًظش، . ضواسُ پیگیشی بِ هطتشی اعالم هی ًوایٌذ

بْتش است هطتشی، ضواسُ پیگیشی سا دس قبط خَد دسج ًوایذ ٍ دس بشخی اص باًکْا پس اص 

 ساعت ٍ دس سایش باًکْا بالفاصلِ هی تَاًذ با ٍسٍد اطالعات ضواسُ پیگیشی اص پشداخت 24

 .ضذى قبط خَد، اطویٌاى حاصل ًوایذ

جْت چلَگیشی اص پشداخت هجذد قبط تَسط سایش اععای خاًَادُ، بْتش است هطتشی  -5

تاسیخ ٍ ًحَُ پشداخت قبط خَد سا بِ ّوشاُ ضواسُ پیگیشی بش سٍی قبط ًَضتِ ٍ ّوَاسُ 

 .قبط ٍ تِ قبط سا ًضد خَد ًگْذاسی ًوایذ

دس هَاسدی کِ هطتشی بِ دالیل هختلف، ًیاص بِ پشداخت خَد دس ضشکتْای خذهاتی داضتِ  -6

باضذ، با دسیافت صَستحساب باًکی خَد ٍ اسائِ آى بِ ّوشاُ قبط پشداخت ضذُ بِ ضشکت 

 . خذهاتی هَسد ًظش، هی تَاًذ ایي کاس سا اًجام دّذ

 ًحَُ پشداخت اص طشیق تلفي باًک

تلفي هطتشکیي بایذ ). هطتشی هی بایست با سواسُ تلفي تلفٌباًک هَسد ًظش، تواس بگیشد -1

 ( باضذToneبِ سیستن 



 .پس اص ضٌیذى پیاهْای اٍلیِ، هطتشی، ضواسُ حساب ٍ سهض اٍل خَد سا ٍاسد هی ًوایذ -2

پس اص ضٌیذى ساٌّوایی ّای اپشاتَس، ٍاسد هشحلِ پشداخت قبط هی ضَد ٍ سهض دٍم خَد  -3

 .سا ٍاسد هی ًوایذ

سپس بِ دسخَاست اپشاتَس، ضٌاسِ قبط ٍ ضٌاسِ پشداخت هٌذسج دس قبط خَد سا ٍاسد  -4

 .هی ًوایذ

پس اص ضٌیذى پیام اپشاتَس دس هَسد ًَع ٍ هبلغ قبط خَد اص طشیق کلیذ اعالم ضذُ تَسط  -5

 .اپشاتَس، عولیات خَد سا تاییذ هی ًوایذ

سیستن هبلغ هَسد ًظش سا اص حساب هطتشی کسش ًوَدُ ٍ ضواسُ پیگیشی سا بِ هطتشی  -6

 .اعالم هی ًوایذ

 ًحَُ پشداخت اص طشیق دستگاُ ّای خَدپشداص 

هطتشی با قشاس دادى کاست ٍ سهض خَد دس دستگاُ ّا، هٌَی پشداخت قبَض سا اًتخاب هی  -1

 .ًوایذ

دس دستگاُ ّای خَدپشداص هجْض بِ باسکذ خَاى، هطتشی هی تَاًذ با اًتخاب گضیٌِ  -2

 .پشداخت اص طشیق باس کذخَاى، باس کذ هٌذسج دس قبط خَد سا بِ دستگاُ ًطاى دّذ

دستگاُ، ضٌاسِ قبط، ًَع قبط ٍ هبلغ قبط سا جْت اخز تاییذ اص هطتشی بِ اٍ ًطاى  -3

 .هی دّذ

دس صَست تاییذ هطتشی، پشداخت قبَض اًجام ضذُ ٍ سسیذ بِ هطتشی، تحَیل دادُ هی  -4

 .ضَد

چٌاًچِ باس کذ قبَض خَاًذُ ًطَد یا دستگاُ خَدپشداص هجْض بِ باسکذ خَاى ًباضذ یا  -5

هطتشی توایلی بِ پشداخت بَسیلِ باسکذخَاى  ًذاضتِ باضذ، هی تَاًذ گضیٌِ پشداخت بِ 

 .صَست دستی سا اًتخاب ًوَدُ ٍ ضٌاسِ قبط ٍ ضٌاسِ پشداخت سا ٍاسد ًوایذ

هجذدا دستگاُ، ضٌاسِ قبط، ًَع قبط ٍ هبلغ قبط سا جْت اخز تاییذ اص هطتشی بِ اٍ  -6

 .ًطاى دادُ هی ضَد

دس صَست تاییذ هطتشی، پشداخت قبَض اًجام ضذُ ٍ سسیذ بِ هطتشی تحَیل دادُ هی  -7

 .ضَد

 «SMS»ًحَُ پشداخت قبَض اص طشیق تلفي ّوشاُ 



تلفي ّوشاُ خَد پیاهی با فشهت اعالم ضذُ تَسط « SMS»هطتشی دس قسوت پیاهْای  -1

باًک سا جْت پشداخت قبَض  ٍاسد هی ًوایذ کِ دس آى پیام، ضٌاسِ قبط، ضٌاسِ 

 .پشداخت، ضواسُ حساب باًکی هطتشی ٍ سهض هطتشی دسج هی گشدد

 .پیام سا بِ ضواسُ هَبایل باًک هَسد ًظش اسسال هی ًوایذ -2

 .تاییذیِ دسیافت پیام اص طشف باًک بشای هطتشی بِ ّوشاُ ضواسُ پیگیشی اسسال هی ضَد -3

هطتشی با اسسال هجذد ضواسُ پیگیشی بِ باًک، دستَس پشداخت قبط خَد سا تکویل هی  -4

 .ًوایذ

 ًحَُ پشداخت قبَض اص طشیق ایٌتشًت

هطتشی با ٍسٍد بِ سایت باًک هَسد ًظش ٍ ٍسٍد ضواسُ حساب ٍ سهض اٍل ٍ دٍم خَد ٍاسد  -1

 .هٌَی پشداخت قبَض هی ضَد

سپس ًَع قبط هَسد ًظش سا اًتخاب ًوَدُ ٍ ضٌاسِ قبط ٍ ضٌاسِ پشداخت آى سا ٍاسد  -2

 .هی ًوایذ

سیستن ضٌاسِ قبط، هبلغ قبط ٍ ًَع قبط سا جْت اخز تاییذ بِ هطتشی ًطاى هی  -3

 .دّذ

پس اص تاییذ ًْایی، سیستن، ضواسُ پیگیشی سا بِ هطتشی اعالم ًوَدُ ٍ قبط هَسد ًظش سا  -4

 . پشداخت هی کٌذ

« WAP»ًحَُ پشداخت قبَض اص طشیق تلفي ّوشاُ 

هطتشی اص طشیق هَبایل خَد بِ ایٌتشًت هتصل هی ضَد سایش هشاحل هطابِ پشداخت قبط  -1

 .اص طشیق ایٌتشًت هی باضذ

.  ضشکت استباطات سیاس باضذDataهطتشی بایذ هطتشک خذهات : تزکش 

« POS»ًحَُ پشداخت قبَض اص طشیق پایاًِ ّای فشٍش 

 ٍ اًتخاب گضیٌِ پشداخت بش سٍی دستگاُ POSهطتشی با ٍسٍد کاست خَد دس دستگاُ  -1

 .اقذام بِ اًتخاب ًَع قبط هی ًوایذ

 .سپس ضٌاسِ قبط ٍ ضٌاسِ پشداخت سا ٍاسد هی ًوایذ -2



با تاییذ هطتشی، دستگاُ، سهض سا دسخَاست . دستگاُ هبلغ سا بِ هطتشی ًوایص خَاّذ داد -3

 .ًوَدُ ٍ دس اًتْا بِ هطتشی سسیذ هی دّذ

الصم بِ رکش است اص آًجا کِ باًکْا ّش یک بستِ بِ سیاستْای داخلی خَد اقذام بِ ساُ اًذاصی 

پایاًِ ّای الکتشًٍیکی ًوَدُ اًذ تواهی پایاًِ ّای ّوِ باًکْا آهادگی اسائِ سشٍیس ًذاضتِ ٍ 

. ّش باًک پایاًِ ّای هَسد ًظش خَد سا ساُ اًذاصی ًوَدُ است

آدسس سایت ًام باًک باًک سدیف 
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باًک 

صادسات 

 

https://ikc.shaparak.ir/eshop/Bill/Manage#! 
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باًک هلی 

 

https://sadad.shaparak.ir/billpayment 
 

 

3 

 

 

 

باًک 

تجاست 

 

https://pg.tejaratbank.ir/paymentGateway/billPayment 

 

 تْیِ ضذُ تَسط گشٍُ فٌاٍسی اطالعات
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