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 معرفي نرم افزار موبايلي رفاه پرداخت
را به سهولت برروي تلفن همراه خود مجموعه اي از خدمات بانكييداستفاده از برنامه رفاه پرداخت مي توانبا
.دهيد انجام

و كليه خدمات پرداخت آن با استفاده از سامانه كه كامال USSDاستفاده از اين برنامه نياز به اتصال به اينترنت نداشته
و هيچ هزينه اي براي كاربران در بر ندارد صورت مي پذيرد.  رايگان بوده

 خدمات نسخه جديد برنامه رفاه پرداخت به شرح ذيل مي باشد:

 دريافت موجودي:-1
استفاده از اين خدمت تنها براي دارندگان كارت هاي بانك رفاه امكانپذير مي باشد.براي دريافت موجودي پس از وارد

و لمس نمودن عبارت موجودي،مي16كردن شماره را رقمي روي كارت (رمز اينترنتي) وارد بايست رمز دوم كارت خود
 نماييد.سيستم در پاسخ موجودي كارت شما را نمايش خواهد داد.

 توضيحات:
 را مي توانيد با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانك صادركننده كارت دريافت نماييد. كارت خود رمز دوم-
كارت،مي توانيد ليست شماره كارت هاي وارد شده در برنامه را مشاهده كنار كادر ورود شماره فهرست در با لمس آيكون-

و ويرايش نماييد.با لمس آيكون + در منوي نمايش ليست كارت ها،مي توانيد شماره كارت جديدي با عنوان مشخص به
 ليست مربوطه اضافه نماييد.

حق بيمه تامين اجتماعي:-2  پرداخت
و مبلغ قبض تامين شتاب كليه دارندگان كارت هاي عضو شبكه و وارد نمودن شناسه با استفاده از رمز دوم كارت خود

 اجتماعي مي توانند قبوض حق بيمه خود را به سهولت پرداخت نمايند.

 توضيحات:
از- كارت هاي عضو براي ريال 2,000,000با توجه به محدوديت هاي بانك مركزي ،امكان پرداخت قبوض با مبلغ بيش

 امكانپذير نمي باشد.شبكه شتاب
 كارت هاي بانك رفاه محدوديتي در مبلغ قبوض پرداختي ندارند.-
به منظور جلوگيري از پرداخت مجدد قبوض تامين اجتماعي،اطالعات اين قبوض در سيستم ذخيره نمي شود لذا-

پ يگيري به شما نمايش داده شد،از پرداخت مجدد خواهشمند است در صورتيكه پيام موفق بودن تراكنش به همراه كد
 قبض خودداري نماييد.

 پرداخت اقساط تسهيالت:-3
كليه مشتريان بانك رفاه مي توانند اقساط تسهيالت خود را با استفاده از اين سامانه پرداخت نمايند.بدين منظور مي

و سپس گزينهراو مبلغ مورد نظر بايست اطالعات مربوط به شماره كارت بانك رفاه،شماره كارت تسهيالت در برنامه وارد
پرداخت لمس شود.بعد از ورود رمز دوم كارت اطالعات تسهيالت گيرنده نمايش داده مي شود كه در صورت تائيد مبلغ

 اقساط از حساب شما كسر خواهد شد.
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 توضيحات:
نتي بانك رفاهترتسهيالت خود مي توانند به سايت اينرقمي16كليه مشتريان بانك رفاه به منظور اطالع از شماره كارت-

 يا يكي از شعب اين بانك در سراسر كشور مراجعه نمايند.
 پرداخت اقساط تسهيالت تنها با استفاده از كارت هاي بانك رفاه امكانپذير مي باشد.-

 پرداخت قبوض:-4
و وارد نمودن شناسه مي توانند دارندگان كارت هاي عضو شبكه شتاب تمامي و با استفاده از رمز دوم كارت خود قبض

اطالعات مربوط به قبض مي توانند از طريق صفحه كليد قبوض خود را به سهولت پرداخت نمايند. شناسه پرداخت،كليه
پ يامك فعال گوشي يا با استفاده از قابليت باركدخوان وارد برنامه شوند.در صورتيكه قابليت دريافت اطالعات قبوض از

به صورت خودكار در قسمت قبوض اطالعات قبوض دريافتي از سوي شركت هاي مربوطه باشد،به محض دريافت پيامك
 پرداخت نشده ثبت خواهد شد.

 توضيحات:
از- ريال براي كارت هاي عضو 2,000,000با توجه به محدوديت هاي بانك مركزي ،امكان پرداخت قبوض با مبلغ بيش

 شبكه شتاب امكانپذير نمي باشد.
 كارت هاي بانك رفاه محدوديتي در مبلغ قبوض پرداختي ندارند.-
به منظور جلوگيري از ورود مجدد اطالعات،اطالعات كليه قبوض وارد شده در سيستم در منوي پرداخت نشده ها ثبت-

ي قبوض ثبت مي گردد تا در صورتيكه پرداخت قبض با موفقيت انجام نشود،نيازي به ورود مجدد اطالعات نباشد.كليه
 شده در منوي پرداخت نشده ها به محض دريافت پيامك تائيد پرداخت به منوي تاريخچه پرداخت ها منتقل مي شوند.

ايل شما به موببه هر دليلي پيامك پرداخت قبوض پرداخت قبوض با موفقيت انجام شود اما در صورتيكه بديهي است-
ارسال نشود ،اطالعات قبوض پرداخت شده در بخش پرداخت نشده ها باقي مي ماند.بنابراين مالك نهايي پرداخت موفق
و نمايش اطالعات يك قبض در قبوض،نمايش نتيجه تراكنش موفق به همراه كد پيگيري در مرحله آخر پرداخت است

ن  مي باشد.بخش پرداخت نشده ها دليلي بر عدم پرداخت آن قبض
و كد رهگيري در برخي گوشي ها به دليل نوع نسخه سيستم عامل ممكن است علي رغم نمايش- عبارت تراكنش موفق

و بهقب دريافت پيامك پرداخت موفق قبوض،در پايان عمليات و ض پرداخت شده در بخش پرداخت نشده ها باقي بماند
پيدا نكند.بديهي است در چنين مواردي نيز پرداخت قبض با موفقيت صورت خودكار به بخش تاريخچه پرداخت ها انتقال

و نيازي به پرداخت مجدد نمي باشد.  انجام شده است
 براي قبوض پرداخت شده با استفاده از كارت هاي بانك رفاه،در قسمت تاريخچه پرداخت ها كد رهگيري درج نمي شود.-
اس- تفاده از قابليت خودكار انتقال قبوض از بخش پرداخت نشده ها به كليه دارندگان كارت هاي بانك رفاه به منظور

 تاريخچه پرداخت ها مي بايستي خدمت پيامك بانك خود را فعال كرده باشند.

 خريد شارژ:-5
و وارد نمودن شماره موبايل تمامي دارندگان كارت هاي عضو شبكه شتاب مي توانند با استفاده از رمز دوم كارت خود

و رايتل اقدام نمايند.مربوطه نس  بت به شارژ سيم كارت هاي اعتباري كليه اپراتورهاي همراه اول،ايرانسل

 توضيحات:
و نيازي به وارد كردن كد شارژ نمي باشد.-  شارژ سيم كارت هاي اعتباري از روش شارژ مستقيم انجام مي شود
 اعمال خواهد شد."شماره همراه"در قسمت كاربر شارژ خريداري شده صرفا بر شماره موبايل وارد شده از سمت-
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 را لمس نماييد."استعالم شارژ سيم كارت"جهت استعالم ميزان شارژ سيم كارت اعتباري موبايل خود مي توانيد گزينه-

و پرداخت بدهي همراه اول:-6  استعالم
و پاياندوره سيم كارت هاي همراه اول كليه مشتريان گرامي مي توانند از طريق اين منو نسبت به مشاهده بدهي مياندوره

و رمز دوم اينترنتي خود را وارد اقدام نمايند.در صورت تمايل به پرداخت بدهي نمايش داده شده مي بايست شماره كارت
 نماييد.

 توضيحات:
و ورود رمز دوم اين پرداخت بدهي هاي همراه- و تا سقفتراول ،با استفاده از كليه كارت هاي عضو شبكه شتاب نتي

 ريال امكانپذير مي باشد. 2,000,000

 پرداخت قبوض جريمه:-7
 كليه موارد مربوط به پرداخت قبوض جرائم راهنمايي رانندگي با پرداخت قبوض شركت هاي خدماتي يكسان مي باشد.

و-8  حساب: اطالعات كارت
و شماره حساب هاي مورد نظر خود را به منظور استفاده آتي در با استفاده از اين منو مي توانيد اطالعات شماره كارت ها
و .... ثبت نماييد.به منظور سهولت در برنامه يا به اشتراك گذاري از طريق ارسال پيامك،بلوتوث،شبكه هاي اجتماعي

ه ر كارت يا شماره حساب يك عنوان نيز انتخاب نماييد.استفاده هاي آتي مي توانيد براي

 محاسبه شبا:-9
ب و نوع حسابكليه مشتريان بانك رفاه مي توانند  شماره حساب مربوطهنسبت به دريافت شباي بانكيا وارد كردن شماره

 اقدام نمايند.

 توضيحات:
 رفاه امكانپذير مي باشد.دريافت شباي بانكي تنها براي شماره حساب هاي مربوط به بانك-

كليه مشتريان گرامي مي توانند در صورت وجود هرگونه سوال،پيشنهاد يا انتقاد با مركز

 تماس حاصل فرمايند. 021- 8525فرآد بانك رفاه كارگران با شماره تماس


