در صورت تاييد ،مبلغ قبض از حس��اب کارت ش��ما کسر و
رس��يد پرداخت آن (حاوی شماره پیگیری) توسط پايانه چاپ
و ارائه مي شود.
پايانـه های فـروش ()pos
با زدن دکمه فهرست و سپس انتخاب گزينه پرداخت قبوض ،پيغام
« کارت خود را بکشيد» روي صفحه نشان داده ميشود که بايد کارت
خود را بهگونهاي که نوار مغناطيس��ي آن ،رو به دستگاه کارتخوان
باش��د ،از شيار دستگاه عبور دهيد .س��پس پيغام « ورود رمز» روي
صفحه نش��ان داده ميش��ود .پساز ورود رمز و تایيد آن ،صفحه «
شناس��ه قبض» روي صفحه دس��تگاه ظاهر ميشود که باید شماره
شناسه درج شده روي قبض (آب ،برق ،گاز و تلفن ) را وارد کنید .پس
از ورود شناسه قبض و سپس شناسه پرداخت ،اطالعات مربوط به نوع
قبض (آب ،برق ،گاز و تلفن ) مبلغ درجش��ده روي
قبض( بهريال) روي صفحه نشان داده ميشود  .پس
از کنترل و اطمين��ان از صحت اطالعات ،گزينه «
بلي» را انتخاب کنید .بدين ترتيب عمليات پرداخت
قبض انجام شده و دستگاه رسيد پرداخت (حاوی
شماره پیگیری) ارائه ميکند.
سامانه اينترنتـي حسـابهاي همراه
مش��تریان محت��رم میتوانند بـا ورود به س��ایت بانکـداری
اینترنتی بانـکرفـاه ب��ه آدرس  https://www.rb24.irو
ی��ا کلیـ��ک روی لینـک بانک��داری الکترونیـک��ی در پورتـال
بانـکرفـاه بـهنش��ـانی  ، www.Refah-Bank.irپـــس
از درج ن��ام کارب��ری و رم��ز عب��ور و
ورود به محی��ط مربوطه ،با انتـخاب
عملیـات بانک��ی پرداخت قبوض و
ثبت ش��ماره شنـاس��ه قبـض و
شنـاس��ـه پرداخـت در ایـن
س��امانه ،کلی��ه قبـ��وض
خـود را پــرداخـــت
کننـد.

مش�تریان گرامی ،ش�ما می توانید با اس�تفاده از

امکانات الکترونیک بانک رفاه ،نسبت به پرداخت تمامی
قب�وض خود اقدام کنی�د .آنچه در زیر م�ی خوانید نحوه
استفاده از این خدمات است.
تلفنـبانک شـعب
• در ابتدا مش��تري بايد در يكي از شعب بانكرفاه نسبت به افتتاح
حساب ( شامل قرضالحسنه پسانداز ،قرضالحسنه جاري و حساب
سپرده كوتاهمدت) اقدام و سپس بهمنظور استفاده از خدمت تلفنبانك
به شعبه مراجعه كند .كاربر شعبه ضمن فعالكردن سيستم تلفنبانك
براي مشتري ،نسبت به ارائه رمز و اعالم شمارهتلفن سيستم تلفنبانك
شعبه به ايشان اقدام خواهد کرد.
• مش��تري براي پرداخت هر قبض ،بايد با اس��تفاده از تلفن
مجهز به سيستم  Toneبه سيستم تلفنبانك شعبهاي كه در
آن داراي حساب است متصل شود.
• پس از ورود به سيس��تم مذكور مطابق با فرمان تلفنبانك،
بايد گزينه پرداخت قبوض انتخاب شود.
• سپس مش��تري بايد شماره حس��اب ،رمز ،شناسه قبض،
شناسه پرداخت و مبلغ قبوض را وارد كند.
• در صورت كافي بودن موجودي ،ميزان مبلغ اعالم ش��ده از
حساب برداشت شود.
سامـانه تلفنـبانک همـراه
• مش��تريان باي��د در يكي از ش��عب بانكرفاه نس��بت به افتتاح
حسابهمراه ( انواع حساب هاي همراه شامل جاري همراه ،پسانداز
همراه ،س��پرده كوتاهمدت همراه) اقدام و سپس بهمنظور استفاده از
خدمات تلفنبانك همراه ،به يكي از شعب بانك (يا شعبه افتتاح كننده)
مراجعه و رمز خود را از این سامانه دريافت کنند.
• مش��تريان ميتوانند از هرنقطه كش��ور و در هر ساعت از
شبانهروز ازطريق ش��مارهتلفن  8307قبوض خدماتي خود را
پرداخت کنند.
• مش��تري ب��راي پرداخ��ت هر قب��ض ،بايد با اس��تفاده از
تلف��ن مجهز به سيس��تم  Toneبه سيس��تم تلفنبانك همراه
متصلش��ده و پس از ورود به سيس��تم مذكور مطابق با فرمان
تلفنبانك ،گزينه پرداخت قبوض را انتخابکند.

• سپس مشتري بايد شماره حساب ،رمز ،شناسه قبض و شناسه
پرداخت را وارد و در صورت درست بودن مبلغ قبض كه توسط سيستم
اعالم مي شود پرداخت قبض از حساب را
تایيد کند.
• در صورت كاف��ي بودن موجودي،
مي��زان مبلغ اعالم ش��ده ،از حس��اب
برداشت ميشود.
سامانه تلفنبانک کارت
دارندگان کارت بانک رفاه می توانند با مراجعه به یکی از ش��عب
بانک رفاه ،نسبت به فعال نمودن تلفنبانک کارت اقدام نمایند.
مش��تری میتواند به ص��ورت ( 7x24ش��بانه روزی) از طریق
شماره تلفن  84043000قبوض خود را پرداخت کنند.
دارندگان کارت های ش��تابی میتوانند از طریق شماره تلفن
 84043000و وارد کردن شماره کارت و رمز الکترونیکی کارت،
نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند.
تلفـن همـراه
• نـرمافـ��زار  S.O.Dرا روي گوش��ي خ��ود نصـبکنيـد.
(ش��ما ميتوانيد با مراجعه به وبسايت بانک بهنشاني www.
 refah-bank.irن��رم افزار مربوطه را دانلود و وارد گوش��ي
خود کنيد)
• وارد من��وي پرداخ��ت قب��وض ( )Bill Paymentش��ويد و
شمارههاي شناسهقبض و شناسهپرداخت را وارد کنيد.
• پس از وارد کردن ش��مارههاي شناسه قبض و شناسه پرداخت،
سيس��تم پس از کنترل و اطمين��ان از صحت آن،
مشخصات قبض مورد نظر را جهت کنترل نهایي
به مشتري ارائه ميکند.
• سيستم گوشي موبايل قبل از ارسال خودکار
( SMSب��ه ش��ماره  ،)300066تايي��د اج��راي
عمليات را از مشتري سوال خواهد کرد.
• پ��س از تايي��د عملي��ات ،هنگام��ي که
ارس��ال با موفقيت انج��ام پذيرف��ت ،پيغام

ارسال ( )Sendصادر مي شود و در غير اينصورت پيغام خطا
نمايش داده ميش��ود .ضمناً به منظور حفظ امنيت ،هيچ کدام
از پيامهاي ارسالش��ده در گوش��ي موبايل (در ش��اخه Send
 )itemsذخيره نميشوند.
• دریافت ش��مـاره پیگیـ��ری از طریـق نرم افزار SODو یا
پیامک امکانپذیر است.
دستـگاههای خـودپرداز()ATM
راهنماي استفاده از خودپرداز براي پرداخت قبوض
• ورود کـارت :ابتـدا کارت خـود را از طرفـي کـه با عالمت
مشخص شده است وارد دستگاه کارتخوان کنيد.
• انتخاب زبان( :اين صفح��ه براي دارندگان کارتهاي رفاه
ظاهر نمي شود).
• ب��ا ورود کارت ب��ه دس��تگاه ،صفحه انتخ��اب زبان ظاهر
ميشود .درصورت انتخاب زبان فارسي ،کليه پيامهاي سيستم
به زبان فارسي و درغير اينصورت به زبان انگليسي خواهد بود.
براي انتخاب زبان مورد نظر کليد مقابل آن را فشاردهيد.
• پس از انتخاب زبان فارس��ي ،پيام «لطفا شماره رمز خود را وارد
کنيد و کليد ثبت را فشار دهيد» روي صفحه ظاهر مي شود .کد و رمز
خود را ازطريق صفحه کليد وارد و سپس کليد  Enterرا فشاردهيد.
• پس از وارد کردن شماره رمز ،جدول انتخاب نوع خدمات
روي صفحه ظاهر ميشود .با فشار دادن کليد مقابل هر يک از
خدمات ،ميتوانيد عمليات موردنظر را انتخابکنید.
• با انتخاب گزينه پرداخت قبوض ،صفحه پرداخت قبوض توسط
صفحه کليد بارکد ظاهر ميشود .پس از انتخاب گزينه پرداخت قبض
توسط صفحه کليد ،پيام «لطفا شماره شناسه قبض را وارد نمایيد»
ظاهر ميش��ود .شناس��ه قبض چاپشده
روي قب��ض را وارد کني��د .پ��س از ورود
شناسه قبض و تاييد آن پيام«لطفا شناسه
پرداخ��ت را وارد کني��د» ظاهر ميش��ود،
شناس��ه پرداخت چاپ شده بر روي قبض
را وارد کنید .پس از تاييد ،اطالعات قبض
ش��امل شناس��ه پرداخت ،دوره پرداخت و
مبلغ قبض ،روي صفحه ظاهر ميشود.

