
1 
 

 

 

 راهنمای انجام تراکنش اینترنتی

 شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 

 

 

 

 

 44زهستبى 

  1ًسخِ

 

وت پرداخت الىترًٍیه پبسبرگبد هی ثبضذّوِ حمَق هبدی ٍ هعٌَی ایي اثر هتعلك ثِ ضر
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 :راهنمای انجام تراکنش اینترنتی

درگبُ ّبی ایٌترًتی ضروت پرداخت الىترًٍیه خریذاراى هحترهی وِ لصذ اًجبم تراوٌص ایٌترًتی از عریك 

سبیت هَرد  خذهبت ٍةپس از اعویٌبى از وبال یب  ، پبسبرگبد ثَسیلِ ّریه از وبرتْبی ثبًىی عضَ ضتبة را دارًذ

ي ضذى از ایٌىِ صفحِ پرداخت هتعلك ثِ یىی از ضروت ّبی هعتجر هَرد تبییذ ضروت ئ، پس از هغوًظر خَد 

 . ذ پَل آى را ثِ صَرت آًالیي از عریك درگبُ پرداخت ایٌترًتی پرداخت ًوبییذٌتَاًهی رن هی ثبضذ ، پضب

 پبراهتر ّبی الزم ثرای خریذ ایٌترًتی  - 1

 :ضرح دادُ هی ضًَذ  در ریل پبراهتر از ضوب پرسیذُ هی ضَد وِ 4در ٌّگبم خریذ ایٌترًتی 

  رلوی درج ضذُ ثر رٍی وبرت 11ضوبرُ  -

ًوًَِ ضوبرُ وبرت درج ضذُ ثر رٍی وبرت .  ، درج ضذُ است ّوِ ثبًه ّبثر رٍی وبرت ایي ضوبرُ 

 . در عىس زیر آهذُ است پبسبرگبدّبی ثبًه 

  

  2CVVوذ 

پطت در ب ٍ ی رٍی وبرتثر حه ضذُ ( رلوی4ٍ ثِ ًذرت )رلوی 3ثِ صَرت یه عذد  CVV2وذ 

 ثبًىی هی ثبضذ  وبرت
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 تبریخ اًمضبء

اگر رٍی وبرت ضوب تبریخ اًمضبء ٍجَد . ّن رٍی اغلت وبرت ّبی ثبًىی ًَضتِ ضذُ است تبریخ اًمضبء

 .لغفب ثِ ثبًه صبدر وٌٌذُ وبرت خَد هراجعِ ًوبییذًذارد، 

 : رهس خریذ ایٌترًتی 

ٍارد هی وٌیذ  ATMرهس خریذ ایٌترًتی، ثب رهسی وِ ضوب هَلع استفبدُ از دستگبّْبی خَد پرداز 

حتی ایي رهس ثب رهس ایٌترًت ثبًه وِ حسبة خَد را از عریك ایٌترًت وٌترل هی وٌیذ، . هتفبٍت است

در ثبًه ّب هعوَال زهبًی وِ وبرت خَد را تحَیل هی گیریذ، رهس خریذ ایٌترًتی . ّن هتفبٍت است

ثر ثبًه ّب اهىبى تعریف رهس او: ثرای فعبل وردى رهس خریذ ایٌترًتی ثِ رٍش زیر عول وٌیذ. ًذاریذ

ثب هراجعِ ثِ دستگبُ خَدپرداز ثبًه خَد ، . خَد لرار دادُ اًذ ATMخریذ ایٌترًتی را در دستگبّْبی 

در ثخص رهس دٍم یب رهس ایٌترًتی، رهس خَد را . وبرت را ٍارد وٌیذ ٍ ثخص عولیبت رهس را اًتخبة وٌیذ

رٍی دستگبّْبی خَدپرداز ثبًه صبدر وٌٌذُ وبرت فعبل عولیبت دریبفت رهس دٍم تٌْب ثر . تعریف وٌیذ

است، ثبیستی ثرای دریبفت ایي هطخصبت ثِ پبسبرگبد است؛ یعٌی اگر وبرت ضوب هرثَط ثِ ثبًه 

 . هراجعِ وٌیذ پبسبرگبد خَدپردازّبی ثبًه

 

  پرداخت ایٌترًتی چگًَگی رٍش -2

ضوب ثِ صفحِ ثبًه دریبفت وٌٌذُ ٍجِ ّذایت در ٌّگبم پرداخت ایٌترًتی ثب ثبز ضذى یه صفحِ جذیذ 

پبراهتر وبرت ثبًىی خَدرا وِ  4در آى صفحِ . هی ضَیذ وِ ثِ آى درٍازُ پرداخت ایٌترًتی هی گَیٌذ

 .در لسوت لجلی تَضیح دادُ ضذ، از ضوب پرسیذُ هی ضَد وِ در عىس زیر دیذُ هی ضًَذ
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حلِ پرداخت ٍجِ را از عریك وبرت اًجبم دّیذ در پرداخت ّبی آًالیي ّویطِ ٍلتی هی خَاّیذ هر

دلت وٌیذ اوثر سبرلبى ایٌترًتی . ٍارد سبیت دٍهی هی ضَیذ وِ سبیت ثبًه دریبفت وٌٌذُ ٍجِ است

ثب سبخت صفحبت ضجیِ ثِ صفحبت ثبًىْب ٍ آدرس ّبی هطبثِ ثِ آًْب از وبرثراى ایٌترًتی والّجرداری 

 . هی وٌٌذ

 

حتی االهىبى ثرای ٍارد ًوَدى هطخصبت حسبة وبرثری خَد از صفحِ ولیذ هجبزی : )ًىتِ هْن   

 ( تعجیِ ضذُ در ٍة سبیت ّب استفبدُ ًوبئیذ

 :ّوبًغَر وِ در تصَیر هطبّذُ هی ضَد، هَارد زیر را هی ثبیستی ٍارد ًوبییذ

 ضوبرُ وبرت -

 (رهس دٍم وبرت)رهس ایٌترًتی وبرت  -

 CVV2وذ  -
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 تبریخ اًمضبی وبرت -

یب ّر ثرًبهِ  تثرای اعویٌبى از ایٌىِ فرم تَسظ اًسبى پر ضذُ است ٍ ًِ رثب)ٍارد وردى حرٍف دیذُ ضذُ در تصَیر -

 (دیگری

 .سپس ثر رٍی گسیٌِ ی پرداخت ولیه ًوبییذ -

 

 

 

 


