راهنمای درخواست تسویه حساب

در مرحله اول شما باید شماره حساب بانکی خود را در پردانو ثبت نمایید .شما می توانید چند شماره حساب ثبت کنید و
در هنگام تسویه به خواسته خود ،یکی از آنها را انتخاب کنید.
جهت ثبت شماره حساب از یکی از دو روش زیر می توانید اقدام نمایید.
 -1منوی سمت راست >> امور مالی >> شماره حساب بانکی >> افزودن
 -2باالی صفحه دسترسی سریع >> ثبت شماره حساب بانکی

در فیلد اول نام بانک و در فیلد دوم شماره کارت بانکی و در فیلد سوم شماره شبا حساب خود را وارد نمایید.
توضیح مختصری از شماره شبا  :شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار " شبا " نامیده می شود با  IRشروع شده و بعد
از آن 24رقم قرار میگیرد .شبا شماره ای است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران
مشخص می کند.
هر شماره حساب بانکی ،قابل تبدیل به یک شماره حساب " شبا " خواهد بود .پذیرندگان گرامی می توانید شماره شبا
مرتبط با حساب خود را از روشهای زیر دریافت کنید.

 .1به شعبه حساب بانکی خود مراجعه کرده و شماره شبای متناظر با شماره حساب خود را دریافت نمایید.
 .2به سایت اینترنتی بانک مربوطه مراجعه نموده و شماره شبای متناظر با شماره حساب خود را دریافت نمایید.
برای گرفتن شماره شبا به صورت اینترنتی می توانید به انتهای مقاله رجوع کنید و با کلیک بر روی لوگوی بانک مورد نظر و وارد
کردن شماره حساب خود ،شماره شبای متناظر را دریافت کنید.

پس از ثبت شماره حساب ،پردانو نام کاربری شما را با نام شماره حساب مطابقت می دهد و در صورت تطابق ،شماره
حساب شما تایید می گردد.
توجه داشته باشید که حتما باید شماره حساب متعلق به خودتان باشد در غیر این صورت تایید نمی گردد.
پس از تایید شماره حساب شما ،جهت درخواست تسویه حساب به روش زیر عمل کنید.
باالی صفحه >> دسترسی سریع >> درخواست تسویه حساب >> ثبت درخواست

حداقل مبلغ جهت درخواست تسویه حساب 10.000 ،تومان می باشد .هیچگونه حداکثر مبلغی جهت تسویه وجود
نداشته و تا هر مبلغی را میتوانید ثبت فرمایید.
فیلد اول  :مبلغ درخواستی خود را به تومان وارد نمایید.
فیلد دوم  2 :نوع واریز داریم که شما بنابه خواسته ی خود یکی را انتخاب می کنید.

 -1واریز از نوع شتاب  :ت سویه ح ساب های شتاب که به صورت کارت به کارت انجام می پذیرد هر روزه تو سط پردانو و
بانک انجام می گیرد .کارمزد تسویه حساب شتابی بر حسب کارمزد بانکی می باشد.
 -2واریز از نوع پایا  :به زبانی ساده ،پایا یک سیستم تبادل اطالعات بانکی است که به بانکها این امکان را میدهد تا تمامی
تبادالت بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند .این سامانه از ستون فقرات حواله ها و انتقال وجه
بین بانکی محسوب می شود .پایا به گونه ای طراحی شده است که می تواند دستور پرداخت های متعدد را از طرف بانک
ها دریافت و پردازش کند و سپس به بانک های مقصد ارسال نماید.
در درگاه پردانو ،تمامی درخواست های تسویه ی حساب پایا بین  1دقیقه تا حداکثر  24ساعت توسط پردانو تایید می
گردد .تسویه های پایا بعد از تایید بانک به حساب شما واریز می شوند.
ساعات تایید حواله پایا از طرف بانک  19:20 ،17:20 ،14:50 ،10:50 ، 8:50 ، 5:20بوده و طی یک الی دو ساعت بعد
از تایید بانک مبدا ،بانک مقصد حواله را تایید کرده و وجه را به حساب شما واریز خواهد کرد .انتقال وجه به کمک سامانه
پایا تا سقف  500،000،000ریال می تواند انجام گیرد .کارمزد تسویه حساب پایا نیز در پردانو کامال رایگان می باشد.
فیلد سوم  :نام بانکی که شما ابتدا شماره حساب آن را ثبت کرده اید را انتخاب کنید و در آخر روی ثبت کلیک کنید.
امور مالی پردانو هر روز در طی چندین نوبت ،به درخواست های ارائه شده از جانب شما رسیدگی می کنند.

برای فعال کردن تسویه حساب اتوماتیک به روش زیر عمل کنید.
منوی سمت راست >> امور مالی >> تسویه حساب اتوماتیک

پس از کلیک روی تسویه حساب اتوماتیک در صورتی که شما فیلد اول " فعال " را انتخاب نمایید صفحه ی زیر را
مشاهده می کنید.

در فیلد دوم شما مشخص می کنید که تسویه حساب اتوماتیک شما به صورت پایا یا شتاب صورت گیرد.
در فیلد سوم شما سیکل زمانی را مشخص می کنید تا پس از آن زمان ،سیستم به صورت خودکار از جانب شما درخواست
تسویه حساب کند .در فیلد چهارم شما نام بانکی که قبال ثبت کرده اید را انتخاب می نمایید.
همچنین شما می توانید از فیلد اول گزینه ی " فعال در صورت داشتن سقف موجودی " را انتخاب نمایید .در این صورت
شما در فیلد بعدی سقف موجودی برای تسویه حساب را به تومان ذکر می کنید.

جهت دستیابی به شماره شبا میتوانید با توجه به بانک خود از یکی از لینکهای زیر استفاده نمایید:

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت تجارت الکترونیک میهن ویژن (درگاه پردانو) محفوظ می باشد.

