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بزای استفادٍ اس خذهات پزداخت ایٌتزًتی بَ ّسیلَ کارتُای عضْ شتاب ،السم است بَ رهش ایٌتزًتی ّ پاراهتز
 CVV 2کارت خْد دستزسی داشتَ باشیذ.
 CVV2در بیشتز کارت ُا بز رّی کارت ّ یا پشت آى درج شذٍ ّ هعوْال عذدی چِار رقوی هی باشذ.
در صْرتی کَ ایي عذد بز رّی کارت شوا درج ًشذٍ باشذ هی بایست ایي هْرد را اس باًک خْد سْال بفزهاییذ.
اهکاى پزداخت آًالیي شوا را قادر هیساسد اس عزیق باًک پارسیاى ،ساهاى ،هلی ،هلت ...پزداخت ّجَ خْد را بَ
صْرت آًالیي با کارتُای باًکی عضْ شتاب بَ حساب شزکت ّاریش کٌیذ.
تْصیَ شاتل بَ شوا ایي است کَ بَ عٌْاى اّلْیت اّل بَ لحاػ سِْلت کار ،پزداخت ّجَ خْد را بَ صْرت
آًالیي اس عزیق سایت شاتل  my.shatel.irاًجام دُیذ.
السم بَ تْضیح است کَ چٌاًچَ رهش پزداخت ایٌتزًتی کارت خْد را ًذاریذ ،بزای دریافت آى کافی است بَ یکی
اس دستگاٍُای خْدپزداس هزبْعَ هزاجعَ ّ آى را دریافت کٌیذ.
تْجَ داشتَ باشیذ کَ بزای پزداخت ایٌتزًتی شوا هیتْاًیذ اس تواهیکارتُای عضْ شبکَ شتاب (هاًٌذ
کارتُای اقتصاد ًْیي  ،پاسارگاد  ،صادرات  ،کشاّرسی  ،هلت  ،هلی  ،ساهاى ّ (...استفادٍ ًواییذ ّ پزداخت اس
درگاٍ باًکُای پارسیاى ،ساهاى ،هلی ،هلت در سایت ،اًجام هیپذیزد ّ لشّهیبَ داشتي کارت ُواى باًک ًیست
ّ هیتْاًیذ اس کارتُای توام باًکُای عضْ شتاب استفادٍ ًواییذ.
پس اس اًتخاب باًک هْرد ًظز ،شوا ّارد صفحَای هیشْیذ کَ باًک آى را در اختیار هشتزک شاتل قزار دادٍ
است .پس السم است پس اس اًجام عولیات حتوًا شوارٍ رُگیزی یا پیگیزی را ًشد خْد ًگَ داریذ.
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 مراحل پرداخت اینترنتی
ابتذا سایت  my.shatel.irرا باس کزدٍ ّ شٌاسَ کاربزی ّ رهش عبْرتاى را ّارد ًوْدٍ تا ّارد صفحَ کاربزی
خْد در سایت شْیذ.

شکل 1
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در صفحَ کاربزیتاى ّارد لیٌک "اهْر هالی" ّ سپس "آخزیي پیش فاکتْر" شْیذ.

شکل2

شکل 3
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در قسوت پزداخت ایٌتزًتی (آًالیي)  ،یکی اس باًکُا را اًتخاب کزدٍ ّ بز رّی کلیذ پزداخت ایٌتزًتی کلیک کٌیذ.
بَ ایي هْرد تْجَ فزهاییذ کَ در صْرتی کَ باًک شوا جشّ سزّیس باًک ُای عضْ شتاب باشذ شوا هیتْاًیذ
باًک ُای دیگز را ًیش بزای پزداخت اًتخاب کٌیذ.

شکل4

در صفحَای کَ باس هیشْد اعالعات هزبْط بَ شوارٍ کارت ،کلوَ عبْر(رهش ایٌتزًتی) ،کذ  ، CVV2تاریخ
اًقضای کارت ّ  ...را ّارد ًواییذ  ّ .پزداخت را اًجام دُیذ.

شکل5
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ُن چٌیي بزای خزیذ تزافیک ًیش شوا هی تْاًیذ با ّارد شذى بَ قسوت "خزیذ تزافیک" ّ اًتخاب هقذار گیگ ّ باًک
هْرد ًظز پزداخت خْد را بَ صْرت آًالیي اًجام دُیذ.

شکل 6
توصیههای جانبی:
 تزجیحاً کارتُای باًکُای خصْصی را اس درگاٍ باًکُای ساهاى ّ پارسیاى استفادٍ ًواییذ.
 با تْجَ بَ ایي کَ اگز هشتزکیي هبلغ پیش فاکتْر خْد را در هِلت هقزر پزداخت ًٌوایٌذ (عبق هفاد
قزارداد) خظ راًژٍ آًاى بیدرًگ جوع آّری خْاُذ شذ .تْصیَ هیگزدد قبل اس پایاى هِلت ّجَ

پزداخت گزدد.
ُ وچٌیي در صْرتی کَ بَ دالیل هختلفی هاًٌذ اشکال در جستجْگز ایٌتزًتی ،هبلغ اس حساب هشتزک
کسز گزدیذ ّلی در حساب شاتل هحاسبَ ًگزدیذ سیستن باًکی بغْر اتْهاتیک در حساب باًکی
هشتزک اصالحیَ هیسًذ ّ هبلغ را باس هیگزداًذ ،بٌابزایي تْصیَ هیگزدد هشتزک حذاکثز  42ساعت
تاهل ًوایذ ّ دّبارٍ پزداخت ًوایذ.
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