راهنــــمای خرید اینترنتی
خريد اينترنتی آسانترين  ،ارزانترين و سريعترين نوع خريد

خرید اینترنتی چیست؟
خرید اینترنتی به پرداختن پول از طریق اینترنت ،در قبال دریافت کاال یا خدمات اطالق می شود به طوری که
این پرداخت بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک یا فروشگاه می باشد و از طریق اینترنت انجام میگردد .در
واقع شما با استفاده از کارت بانکی خود می توانید از اینترنت خرید کنید و پول آن را همان موقع پرداخت نموده

و محصول را بعدا تحویل بگیرید.
مدیران سایت های اینترنتی با بانک ها قرارداد می بندند و به این ترتیب پول با همکاری بانک از طریق اینترنت
از حساب مشتری به حساب مدیر سایت واریز می شود.

در این سایت بانک ملت به عنوان دروازۀ پرداخت یا درگاه پرداخت یا در اصطالح Gatewayعمل می کند ولی
امکان خرید از طریق کارت تمامی بانک های عضو شتاب امکان پذیر است.

فرآيند انجام خريد اينترنتی

گام اول:

افزودن به سبد خرید

گام دوم:
تکمیل مشخصات فردی

گام سوم:
تکمیل اطالعات بانکی

گام اول

انتخاب کاال و اضافه نمودن به سبد خريد

مشتری گرامی
ابتدا وارد سایت فروشگاه کشاورزی آنالین شده و محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.
با نگاه داشتن موس بر روی هر محصول دو دکمه جدید نمایان می شود.
شما با زدن کلید افزودن به سبد خرید می توانید محصول را به سبد خرید مجازی خود وارد
نماییددر این صورت محصول اضافه شده به سبد خرید در باالی صفحه قابل مشاهده میباشد.

چنانچه فقط قصد خرید همان محصول را دارید در صفحه سبد خرید بر روی کلید تسویه حساب
کلیک نمایید و اگر قصد خرید محصوالت دیگر را نیز دارید مرحله قبلی را تکرار کنید.
لطفا به تعداد کاالهای اضافه شده به سبد خرید دقت کنید.
درصفحه سبد خرید می توانید تعداد را کم و یا زیاد کنید.

گام دوم

تکمیل مشخصات فردی

پس از انتخاب دکمه ی تسویه حساب  ،صفحه ای مانند صفحه ی رو برو
برای شما نمایش داده میشود.
لطفا نسبت به تکمیل مشخصات مخصوصا آدرس و کد پستی توجه الزم را
داشته باشید.
درج صحیح شماره موبایل بسیار مهم میباشد تا در صورت بروز مشکل
احتمالی ،امکان برقراری تماس با شما موجود باشد.
تعداد محصوالت انتخاب شده و مبلغ نهایی در این صفحه قابل مشاهده
میباشند.
پس از تکمیل فرم دکمه ی پرداخت را بفشارید.
در این زمان شناسه پرداخت برای شما صادر میشود  OK ،را کلیک کنید.

گام سوم

تکمیل اطالعات بانکی

پس از پر کردن اطالعات فردی و دریافت شناسه  ،صفحه ی
مربوط به درگاه بانک برای شما نمایش داده میشود.
براي انجام خرید اینترنتی با كارتهاي بانكی عضو شبكه شتاب
فقط  4مورد زیر الزم است :

 1شماره کارت (کلیه کارتهای بانکی دارای شماره ای 16رقمی
هستند که روی کارت حک شده است).

2

رمز اینترنتی کارت (رمز دوم)

3

کد CVV2

 4تاریخ انقضاء

 1شماره کارت :این شماره یک عدد  16رقمی است که در

شماره کارت

همه ی کارت های بانکی به صورت برجسته یا چاپی روی کارت
درج شده است .نمونه شماره کارت بانک ملی در عکس آمده
است.
 2رمز اینترنتی کارت  :برای استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی

شما نیاز به رمز اینترنتی کارت یا رمز دوم دارید بامراجعه به
خودپرداز ( ) (ATMتمام بانکها و انتخاب عملیات رمز میتوانید
رمز دوم مورد نظر خود ر انتخاب نمایید.
 3کد  : CVV2یا کد اعتبار سنجی شماره  3یا  4رقمی که به
صورت کوچک رو یا پشت کارت بانکی شما نوشته شده است.

کد cvv2

تاریخ انقضا

 4تاریخ انقضا :روی اغلب کارت های بانکی تاریخ انقضا بصورت سال و ماه درج شده است .دربرخی بانکها
پس از تغییر رمز دوم از طریق دستگاه خودپرداز ،در رسید چاپی که از دستگاه خارج می شود ،تاریخ انقضا
نیز درج میشود.

پس از تکمیل فرم اطالعات بانکی مانند تصویر زیر دکمه ی پرداخت را بزنید.

در صورت انجام صحیح مراحل صفحه ی زیر نمایش داده میشود

دکمه ی تکمیل خرید را کلیک کنید .

خسته نباشید این صفحه نشان می دهد که پرداخت با موفقیت انجام شده است.

با کلیک بر روی تایید پرداخت به صفحه ی اصلی سایت برمی گردید.

