پرداخت آسان و صحيح قبوض
قبوض آب و برق را مي توان از طريق  ، 1521اينترنت ،تلفن بانك ،همراه بانك ،پيام كوتاه ،خودپرداز و
پايانه فروش به صورت غير حضوري پرداخت نمود كه ذيال هريك از آنها توضيح داده شده اند:

:1521 -1
با شماره گيری عدد  1521از طریق تلفن ثابت و یا خط موبایل همراه می توانيد از مبلغ بدهی بهای برق
خود آگاه شده و نسبت به پرداخت آن از طریق کارت های بانکی عضو شتاب اقدام نمایيد .کافيست با
ثبت شناسه قبض که بر روی قبوض برق مصرفی درج شده است اول مبلغ بدهی خود را شنيده و با
وارد نمودن شماره کارت بانکی و رمز دوم کارت مبلغ بدهی را پرداخت نمایيد.
توجه  :پس از یک بار تماس(بدون تغيير شماره تلفن) در دفعات بعدی نياز به وارد نمودن شناسه قبض
نخواهد بود و شما به عنوان عضو دائم این طرح شناخته خواهيد شد .ضمنا می توانيد شماره کارت خود
را نيز یکبار برای هميشه ذخيره نمایيد.

 -2اينترنت:
 به آدرس پايگاه اينترنتي بانك مورد نظر مراجعه نماييد. در پايگاه مورد نظر« ،ورود به بانكداري اينترنتي» يا «پرداخت الكترونيكي قبوض» را كليككنيد.
 ك د شناسايي و كلمه عبوري را ( در صورت درخواست ) كه قبال" از شعبه دريافت نموده ايد،وارد كنيد.
 حساب مورد نظر خود را جهت پرداخت قبض تغيين كنيد. درقسمت پرداخت الكترونيك  ،پرداخت قبوض و سپس قبض مورد نظر (برق یا  )...را انتخابكنيد.
 فرم پرداخت قبض را بر اساس قبض تان تكميل و سپس تاييد كنيد. بانك مورد نظر به نمايندگي از شما مبلغ قبض را پرداخت مي كند. ا گر در قسمت پرداخت الكترونيك ،گزارش قبض را انتخاب كنيد  ،گزارش تائيديه پرداخت شماقابل مشاهده است.

 -3تلفن بانك:
ابتدا بايد با شماره تلفن تلفنبانك مورد نظر خود تماس بگيريد (تلفن شما بايد مجهز به سيستم Tone
باشد) پس از شنيدن پيامهاي اوليه ،شماره حساب و رمز خود را 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
طريق كليد اعالم شده توسط اپراتور ،در صورت صحت ،عمليات خود را تاييد نماييد .سيستم ،مبلغ مورد
نظر را از حساب شما كسر نموده و شماره پيگيري را اعالم ميكند.

 -4همراه بانك:
با مراجعه ب ه بانک و تکميل فرم همراه بانک ،کاربر شعبه ،سرويس مربوطه را فعال نموده ،رمزى را در
اختيار شما قرار مى دهد .سپس به قسمت دريافت نرم افزار در پايگاه اينترنتي بانك مربوطه رفته ،نرم
افزار مربوطه را دانلود نموده و از طريق بلوتوث يا كابل روي گوشي خود نصب نماييد( .گوشي شما بايد
امكان نصب نرم افزارهاي جانبي را داشته باشد) .از طريق گوشي موبايل روي آيكون ايجاد شده توسط
نرم افزار كليك نماييد و با وارد كردن رمز عبور قبض آب يا برق خود را پرداخت نماييد.

 -5پيامك بانك:
پيام كوتاه خود را با فرمت اعالم شده بانك موردنظر به شماره اي كه بانك در اختيارتان قرار داده است
ارسال نماييد:
به طور مثال فرمت پيام جهت پرداخت قبض از طريق پيام كوتاه در بانك تجارت به شكل زير است:

رمز پرداخت كننده  +شناسه پرداخت  +شناسه قبض  +شماره حساب 3 +
توجه  :شناسه قبض و شناسه پرداخت در قبوض معرفي شده است.

 -6خودپرداز (: )ATM
 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. با استفاده از صفحه كليد دستگاه ،شناسه قبض را وارد كنيد و دكمه ثبت را فشار دهيد. شناسه پرداخت را وارد كنيد و دكمه ثبت را فشار دهيد (.شناسه قبض و شناسه پرداخت درقبوض مصرفي درج شده است).
 اگر شركت صادركننده قبض از سوي سيستم پرداخت الكترونيكي بانك مربوطه پشتيبانينشود ،سيستم پيغام «پرداخت اين قبض در حال حاضر پشتيباني نمي شود ».را نمايش مي
دهد.
 در صورتي كه شركت صادركننده قبض شما از سوي بانك پشتيباني شود ،بر روي صفحهنمايش دستگاه ،مشخصات قبض ثبت شده نمايش داده مي شود.
 در صورت صحت موارد فوق ،برداشت از حساب و پرداخت قبض را با دكمه بلي تاييد كنيد. پس از رويت شماره پيگيري ،رسيد مربوطه را از دستگاه خودپرداز دريافت نماييد. ل طفا رسيد دريافتي را به قبض مربوطه ضميمه كنيد و براي پيگيري هاي احتمالي بعدي ،نزدخود نگهداريد.
توجه :با داشتن يكي از كارتهاي عضو شبكه شتاب ،مي توانيد قبض خود را با استفاده از دستگاه ATM
پرداخت كنيد.

 -7پايانههاي فروشگاهي (: )pos
كارت را در دستگاه  POSقرار دهيد .گزينه پرداخت بر روي دستگاه را انتخاب نماييد .سپس شناسه
قبض و شناسه پرداخت را وارد كنيد ،دستگاه مبلغ را نمايش خواهد داد .با تاييد مبلغ ،دستگاه رمز را
درخواست كرده و در انتها رسيد مي دهد.

 -8بانک پرداخت:
افتتاح حساب بانکی و دادن مجوز برداشت به بانک جهت پرداخت قبوض

