راهنماي استفاده از سامانه پرداخت اینترنتی موسسه اعتباري آرمان(مدیریت امید جلین)
مشتريان مي توانند با استفاده از سامانه پرداخت اينترنتي موسسه اعتباری آرمان ،نسبت به واريز به سپرده خود و ديگران
همچنین پرداخت اقساط تسهیالت خود و ديگران به شرح ذيل اقدام نمايند:
نکته  :جهت استفاده از سامانه پرداخت اينترنتي با استفاده از كارتهای شتابي ،به لینك موجود در سايت اينترنتي موسسه (بخش
خدمات -خدمات الكترونیك -سامانه پرداخت اينترنتي) مراجعه فرمائید.

انتقال وجه
پس از ورود به سامانه ،برای انتقال وجه از منوی خدمات ،انتقال وجه را انتخاب مينمايید.

الف) ورود اطالعات :
در صفحه ورود اطالعات ،اطالعات سپرده مقصد وارد ميشود.

شماره سپرده :شماره حساب نزد موسسه اعتباری آرمان را وارد نمايید .در صورت صحیح بودن شماره سپرده ،نام صاحب
سپرده نمايش داده ميشود.
مبلغ  :مبلغ واريزی مورد نظر نبايد كمتر از  1/000ريال باشد.
انتقال دهنده  :مشخصات فرد انتقال دهنده
شماره همراه  :به منظور ارسال پیامك رسید انتقال وجه به شماره مورد نظر
رايانامه :به منظور ارسال رسید انتقال وجه به پست الكترونیكي مورد نظر
توضیحات :شرح مختصری از انتقال وجه توسط كاربر
عبارت امنیتي :عبارت امنیتي عینا نوشته شود
در ادامه كاربر با انتخاب كلید "مرحله بعدی" به صفحه درگاه بانك ملت وارد مي شويد.

ب ) پرداخت در درگاه شتاب:
با ورود به درگاه پرداخت اينترنتي ،ضروريست اقالم اطالعاتي
ذيل در اين مرحله وارد شود:
 -1شماره كارت
 -2رمز اينترنتي كارت
 -3شماره شناسايي دوم ()cvv2
 -4تاريخ انقضای كارت
 -5حرف تصوير(كد امنیتي )
در ادامه با انتخاب گزينه "پرداخت" ،در صورت صحت اطالعات
وارده ،رسید تايید نهايي انتقال وجه بر روی صفحه نمايش داده خواهد شد.
ج ) جهت تايید نهايي اطالعات ،فرم زير نمايش داده ميشود كه اطالعات كلي از اين عملیات قابل مشاهده مي باشد.

انتخاب كلید تايید نهايي به منزله صحت اطالعات نمايش داده شده ميباشد.

د) دریافت رسید:
بديهي است امكان چاپ رسید مذكور به شرح ذيل فراهم مي باشد :

پرداخت اقساط
پس از ورود به سامانه ،برای پرداخت اقساط تسهیالت از منوی خدمات ،پرداخت اقساط را انتخاب نمايید.

الف) ورود اطالعات :
در صفحه ورود اطالعات ،اطالعات تسهیالت وارد مي شود.
شماره تسهیالت :شماره تسهیالت نزد موسسه اعتباری آرمان را وارد كرده و در صورت صحیح بودن شماره تسهیالت ،نام
صاحب تسهیالت نمايش داده مي شود.
مبلغ پرداختي  :مبلغ پرداختي مورد نظر نبايد كمتر از  1/000ريال باشد.
نام و نام خانوادگي واريز كننده :مشخصات پرداخت كننده تسهیالت
شماره همراه  :به منظور ارسال پیامك رسید پرداخت تسهیالت به شماره مورد نظر
رايانامه :به منظور ارسال رسید پرداخت اقساط تسهیالت به پست الكترونیكي مورد نظر
توضیحات :درصورت نیاز توضیحات مورد نظر را در اين قسمت وارد نمايید.
عبارت امنیتي :عبارت امنیتي عینا نوشته شود.
در ادامه كاربر با انتخاب كلید "مرحله بعدی" به صفحه درگاه بانك ملت وارد مي شويد.

ب ) پرداخت در درگاه شتاب:
با ورود به درگاه پرداخت اينترنتي ،ضروريست اقالم اطالعاتي
ذيل در اين مرحله وارد شود:
 -1شماره كارت
 -2رمز اينترنتي كارت
 -3شماره شناسايي دوم ()cvv2
 -4تاريخ انقضای كارت
 -5حرف تصوير(كد امنیتي)

در ادامه با گزينه "پرداخت" و در صورت صحت اطالعات وارده ،رسیدپرداخت اقساط روی صفحه نمايش داده خواهد شد.
ج) انتخاب كلید تايید نهايي به منزله صحت اطالعات نمايش داده شده ميباشد.

د) دریافت رسید:
بديهي است امكان چاپ رسید مذكور به شرح ذيل فراهم مي باشد .

پیگیری تراکنش
در صورت نیاز مي توان ،جهت دريافت رسید المثني از اين قسمت استفاده نمود.
انتخاب نوع تراكنش ،وارد كردن شماره سپرده و شماره پیگیری و همچنین عبارت امنیتي الزامي ميباشد.

