ATM

تهیه شده در مدیریت فناوری اطالعات
آبان ماه 39

هدف از اين دستورالعمل نحوه واريز حق بیمه از طريق خودپردازهاي بانک ملت به جهت
تسهیل در پرداخت حق بیمه مي باشد که پس از پرداخت  ،به صورت اتوماتیک در
حساب بیمه نامه لحاظ مي گردد.

 -1کارت را وارد نمائید.

 -2کلمه عبور را ثبت نمائید.
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 -3منوي« انتقال وجه» را انتخاب نمائید.

 -4در اين مرحله دو حالت وجود دارد :
 : 4-1حالت اول :کارت بانکي ،غیر از بانک ملت باشد .
 :4-1-1در صورتیکه کارتي غیر ازکارت ملت استفاده مي نمايید ،مراحل بعد از گزينه انتقال
وجه به شرح زير است:

 :4-1-2هنگامي که از گزينه « ساير کارت ها » استفاده مي نمايید  ،شماره کارت مجازي
 2114333443233012يا  2114333443233011را مطابق با شماره حسابي که شناسه
تولید شده است ،وارد نمايید .در جدول زير شماره کارت هر شماره حساب به صورت
تفکیک شده آورده شده است.
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 :4-2حالت دوم :کارت بانکي ملت باشد:
در صورتیکه ازکارت ملت استفاده میکنید مراحل بعد ازگزينه انتقال وجه به شرح زيراست :
 :4-2-1منوي حساب اصلي کارت را انتخاب نمايید.

 : 4-2-2مي توان منوي « سايرکارتها » يا « ساير حسابهاي متمرکز » را انتخاب نمايید .
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:4-2-3درصورتیکه از منوي« ساير کارتها » استفاده نمايید ،همانند مرحله  4-1-2مي باشد.
شماره کارتهاي  2114333443233012يا  2114333443233011را مطابق با شماره حساب وارد
نمايید.

 :4-2-4در صورتیکه از منوي « ساير حسابهاي متمرکز» استفاده نمايید  ،شماره حساب
 0130303041يا  42114312را وارد نمايید ،مجددا تاکید مي شود که شماره حساب
مي بايستي مطابق با شماره حساب شناسه تولید شده وارد گردد.
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 -0مبلغ را وارد نمايید ( .مبلغ مطابق با مبلغي که شناسه تولید شده است مي باشد).

 -6در منوي« لطفا شناسه راواردنمايید » ٬شناسه13رقمي را بدون در نظر گرفتن صفرهاي قبل از عدد
واردنمايید .دقت فرمايید که حتما شناسه واريز و شماره حساب تولید شده در برنامه فناوران با
شناسه اي که در منوي زير مشاهده مي کنید همخواني داشته باشد.
مثال ) 11111111244434230(:
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 -3مراحل پاياني تايید انتقال وجه به صورت زير مي باشد .

در انتها کلید تايید يا  Enterرا بزنید.
عملیات به اتمام رسیده است و منتظر دريافت رسید از  ATMباشید.
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