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  راهنمای پرداخت اینترنتی

 
جهت انجام پرداخت اینترنتی نیاز است که دارای یکی از کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب کشور باشید. جهت انجام پرداخت 

 :به اطالعات زیر نیاز می باشد

 شماره کارت 

 رمز دوم کارت (PIN2) 

 رمز کارت (PIN) 

 کد اعتبار سنجی دوم  CVV2 

 تاریخ انقضای کارت 

 شماره کارت

 رقمی می باشد که بر روی کارت درج شده است 61تا  61شماره کارت یک شماره ی 

 

 (PIN2) رمز دوم کارت

وارد می نمائید متفاوت می  ATM شماره رمز اینترنتی کارت، با شماره رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاه های خود پرداز

می توانید با مراجعه به هر یک از پایانه های خودپرداز  زیر روش کار برای اخذ رمز دوم توضیح داده شده است، شما باشد. در

 . خود به روش ذیل اقدام نموده و رمز اینترنتی کارت خود را دریافت نمایید (ATM) بانک

ام اقد "تغییر رمز  "نسبت به انتخاب گزینه پس از ورود کارت خود در پایانه های خودپرداز بانک و وارد نمودن رمز کارت  .6

 . فرمائید

 . را انتخاب نمایید "تغییر رمز اینترنتی  "گزینه  .2

 .رقم وارد و مجدداً طبق فرمان سیستم ، رمز را تکرار نمایید 1رمزاینترنتی موردنظر خود را حداقل در  .3

 .پس از انجام موفقیت آمیز عملیات ، رمز اینترنتی شما فعال میشود .4
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  (PIN) رمز کارت

وارد  ATM پرداز خود  رمز کارت یک عدد چهار رقمی است. این رمز همان رمزی است که شما هنگام استفاده از دستگاه های

 .می نمایید

 
  CVV2   کد اعتبار سنجی دوم

حک شده روی  رقمی 61 شمارۀ مانند  شماره شناسایی دوم مشتری می باشد که دارای سه یا چهار رقم بوده و CVV2 کد

 .کارت، بر پشت اکثر کارت ها، از جمله کارت بانکهای .ملت، صادرات، پاسارگاد، سامان و پارسیان حک شده است

 یدخر امکان باید  بر روی کارت ها، دلیل بر امکان خرید اینترنتی نیست، بلکه بانک صادر کننده CVV2نکته: صرفاً وجود کد

 . باشد کرده فراهم را اینترنتی

 

 تاریخ انقضای کارت

 مراجعه کارت  کننده صادر شعبه به تاریخ این  ر روی اغلب کارت های بانکی حک شده است. در صورت عدم وجودتاریخ انقضا ب

 .نمایید

 

 
 

  نکات امنیتی

 :هستید به نکات زیر توجه فرمائیدبرای حصول اطمینان از اینکه در سایت شرکت پرداخت الکترونیک 

 : در قسمت اول آدرس، در مرورگر وب باید نشانی زیر را ببینید -6   



 

 

پرداخت اینترنتی اهنمایر 3  

حیوانات میکروچیپ دارجامع امانه س -دیتاچیپ ت پ  | www.petdatachip.com 

 

 .در ابتدای آدرس توجه داشته باشید https به

 قبل از ورود اطالعات از وجود قفل طالئی رنگ در قسمت باال و سمت راست صفحه مرورگر وب خود مطمئن شوید، در -2   

 .صورت عدم مشاهده این قفل از وارد کردن اطالعات کارت خود خودداری کنید

 

 


