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هٌَی اصلی پشداخت تلفٌی:

وحًٌ استفادٌ از خدمات تلفه باوک باوک قرض الحسىٍ رسالت
هشتشیاى هحتشم پس اص تکویل فشم دسخَاست خذهات تلفي تاًک ،تحَیل آى تِ هتصذی شؼثِ ٍ دسیافت سهض ٍ ًام کاستشی ،هی
تَاًٌذ اص خذهات تاًکی اص ؼشیق تلفي ثاتت ٍ ًیض تلفي ّوشاُ تا شواسُ گیشی 24930تْشُ هٌذگشدًذ.
الصم تِ رکش است کِ هشتشیاًی کِ خاسج اصاستاى تْشاى هی تاشٌذ هی تایست کذ  021سا ًیض شواسُ گیشی ًوایٌذ (.)021-24930

پرداخت تلفىی:
ایي گضیٌِ جْت اًجام ػولیات تش سٍی کاست ؼشاحی شذُ است .تواهی داسًذگاى کاست ّای شتاتی (کاست ّای صادسُ اص تواهی
تاًک ّایی کِ ػعَ شثکِ ستاب ّستٌذ) قادس تِ استفادُ اص ایي گضیٌِ خَاٌّذ تَد.
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خريج از تلفه باوک :
دس صَست حعَس دس ّش یک اص هٌَّای تلفي تاًک تا ٍاسد ًوَدى ( #کلیذ هشتغ) اص سیستن تلفي تاًک خاسج خَاّیذ شذ.
دس صَستی کِ سیستن هٌتظش ٍاسد ًوَدى ٍسٍدی شواست ،تا ٍاسد ًوَدى ( #کلیذ هشتغ)اص ػولیاتی کِ دس آى ّستیذ اًصشاف دادُ ٍ
تِ هٌَی تاالتش تاصگشداًذُ هی شَیذ.
دس صَستی کِ دس ّش یک اص هٌَّا ّستیذ ،تا ٍاسد کشدى کلیذ 9تِ هٌَی تاالتش هٌتقل خَاّیذ شذ ٍ دس صَستیکِ دس هٌَی اصلی
تاشیذ اص سیستن خاسج خَاّیذ شذ.

تًضیحات تکمیلی:
جْت دسیافت سهض ایٌتشًتی کاست خَد (صادس شذُ اص ّشیک اص تاًک ّا) هی تَاًیذ تا استفادُ اص دستگاُ خَدپشداص تاًک صادسکٌٌذُ
ی کاست خَد ،گضیٌِ تغییش سهض سا اًتخاب کشدُ ٍ سپس تغییش سهض ایٌتشًتی (سهض دٍم کاست) سا اًتخاب کشدُ ٍ سهض جذیذ خَدس سا
ٍاسد ًوائیذ
تا ٍاسد ًوَدى دکوِ * تؼذ اص ػذدی کِ ٍاسد هی کٌیذ ٍ ،سٍدی خَد سا تائیذ هی ًوائیذ.
تواهی هٌَّای فکس شاهل دٍ اًتخاب فکس تِ شواسُ دیگش ٍ فکس تِ ّویي شواسُ هی تاشٌذ .دس صَستی کِ دستگاُ فکس شوا
تِ ّواى خػ هتصل است کِ تا آى تا تلفي تاًک تواس گشفتِ ایذ ،گضیٌِ فکس تِ ّویي شواسُ سا اًتخاب ًوائیذ ٍلی دس صَستی کِ
دستگاُ فکس شوا داسای خػ تلفي هستقلی است  ،گضیٌِ فکس تِ شواسُ دیگش سا اًتخاب ًوائیذ.
هشتشیاًی کِ داسای تٌْا یک سپشدُ هی تاشٌذ ً،یاصی تِ ٍاسد ًوَدى شواسُ سپشدُ ًذاسًذ
هشتشیاًی کِ داسای تٌْا یک شواسُ کاست هی تاشٌذ ً،یاصی تِ ٍاسد ًوَدى شواسُ کاست ًذاسًذ
هشتشیاًی کِ داسای تٌْا یک تسْیالت هی تاشٌذ ً،یاصی تِ ٍاسد ًوَدى شواسُ تسْیالت ًذاسًذ
دس گضیٌِ اؼالع اص لیست کاست ّا ،لیست کاست ّای خَد سا دسیافت هی کٌیذ  ،قاتل رکش است کِ کاست ّایی کِ هسذٍد ٍ یا
هجاصی هی تاشٌذ  ،دس ایي لیست ًوی تاشٌذ.
اًتقال ٍجِ دس تلفي تاًک تٌْا تیي سپشدُ ّای خَد هشتشی دس تاًک قاتل اًجام هی تاشذ.
دس هٌَی تٌظیوات تا استفادُ اص گشیٌِ تغییش سهض هی تَاًیذ سهض تلفي تاًک خَد سا تغییش دّیذ.
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راهنمای تلفه باوک
قثطوکدا،ری الکت
ری کلیِ قثَض (تا استفادُ اص شٌاسِ قثط ٍ شٌاسِ پشداخت) هی تاشذ.
پشداخت
جْترونیک هبمشت
پشداختخدمات با
گضیٌِ بهبىد
تا استفادُ اص گضیٌِ اؼالع اص صَستحساب کاست ٍ یا فکس صَستحساب کاست هی تَاًیذ صَستحساب کاست خَد سا دسیافت ًوائیذ،
الصم تِ رکش است کِ کلیِ گضیٌِ ّای پشداخت تلفٌی تشای کلیِ کاست ّای ػعَ شثکِ شتاب اهکاى پزیش هی تاشذ.
گضیٌِ تغییش کاست جاسی :تا تَجِ تِ ایٌکِ کلیِ ػولیات پشداخت تلفٌی تش سٍی کاستی کِ اتتذا تا آى ٍاسد شذُ ایذ اًجام هی شَد ،
دس صَستی کِ تخَاّیذ ػولیات سا سٍی کاست دیگشی اًجام دّیذ  ،هی تَاًیذ گضیٌِ تغییش کاست جاسی سا اًتخاب ًوَدُ ٍ تا ٍاسد
کشدى شواسُ کاست ٍ سهض دٍم کاست خَد ،کاست جاسی سا تغییش دّیذ.

کلید َای میاوبر:
کلیذّای هیاًثش سپشدُ ّا  ،کذّای هیاًثشی ّستٌذ کِ تِ سپشدُ ّای شوا اختصاص یافتِ اًذ.دس تواهی ػولیات ّایی کِ اص شوا
خَاستِ هی شَد شواسُ سپشدُ خَدس سا ٍاسد کٌیذ  ،هی تَاًیذ کلیذ هیاًثش هتٌاظش شواسُ سپشدُ هَسد ًظش خَد سا ٍاسد ًوائیذ ،کلیذ
ّای هیاًثش تَسػ هٌَی اؼالع اص کلیذّای هیاًثش سپشدُ ّا تِ صَست گَیا ٍ فکس اؼالع سساًی هی گشدد.
کلیذ هیاًثش ػذدی است تیي یک تا تؼذاد سپشدُ ّای شوا ٍ اتتذای آى تا صفش ششٍع هی شَد .هثال :دس صَستی کِ سِ سپشدُ
داشتِ تاشیذ تِ جای ٍاسد کشدى سپشدُ اٍل خَد  405.000000.1هی تَاًیذ ( 01کلیذ هیاًثش شواسُ سپشدُ یک) ،تِ جای سپشدُ
دٍم  ٍ 02تِ جای سپشدُ سَم  03سا ٍاسد کٌیذ  .الصم تِ رکش است کِ تشتیة سپشدُ ّا تش اساس تاسیخ افتتاح سپشدُ هی تاشذ.
کلیذّای هیاًثش کاست ّا  ،کذّای هیاًثشی ّستٌذ کِ تِ کاست ّای شوا اختصاص یافتِ اًذ.دس تواهی ػولیات ّایی کِ اص شوا
خَاستِ هی شَد شواسُ کاست خَدس سا ٍاسد کٌیذ  ،هی تَاًیذ کلیذ هیاًثش هتٌاظش شواسُ کاست هَسد ًظش خَد سا ٍاسد ًوائیذ ،کلیذ
ّای هیاًثش تَسػ هٌَی اؼالع اص کلیذّای هیاًثش کاست ّا تِ صَست گَیا ٍ فکس اؼالع سساًی هی گشدد.
کلیذ هیاًثش ػذدی است تیي یک تا تؼذاد کاست ّای شوا ٍ اتتذای آى تا صفش ششٍع هی شَد .هثال :دس صَستی کِ  5کاست داشتِ
تاشیذ تِ جای ٍاسد کشدى شواسُ کاست اٍل خَد 5041721000000039هی تَاًیذ ( 01کلیذ هیاًثش شواسُ کاست) ،تِ جای کاست
دٍم  ٍ 02تِ جای کاست سَم  05 ٍ 04 ٍ 03سا ٍاسد کٌیذ  .الصم تِ رکش است کِ تشتیة کاست ّا تش اساس تاسیخ افتتاح سپشدُ
اصلی کاست هی تاشذ.

