راهنمای افتتاح حساب غیرحضوری برای فروشندگان دیجیکاال

مرحله  :۱تعریف مشتری
برای افتتاح حساب غیرحضوری ،پس از دانلود و نصب برنامه آنی بانک همراه از
طریق این لینک ابتدا باید وارد مرحله احراز هویت گردید
در این مرحله با ورود از طریق شماره تلفن همراه خود اقدام به بارگذاری مدارک
خواسته شده نموده و احراز هویت میگردید (شماره تلفن میبایست متعلق به شما و
به نام شما باشد) در انتهای این مرحله شما با تعریف نام کاربری و رمز عبور
میتوانید وارد مرحله بعد گردید
مراحل جزییتر احراز هویت در این ویدیو قابل مشاهده است

مرحله  :۲افتتاح سپرده
در صورت استفاده از فیلتر شکن ،آن را خاموش نمایید .وارد اپلیکیشن همراه بانک
آنی ایران و ونزوئال گردید .در این مرحله میتوانید از میان گزینههای موجود ،پایین
صفحه گزینه افتتاح سپرده را انتخاب کنید .با مطالعه قوانین و پذیرش آنها و
انتخاب گزینه قرضالحسنه پسانداز حقیقی ،در مرحله بعد ،شعبه مرکزی را
انتخاب کرده و مبلغ حداقل  ۳۵هزار تومان را وارد نمایید .در انتهای این مرحله شما
فرآیند پرداخت را طی خواهید کرد و سپرده شما در بانک ایران و ونزوئال افتتاح
خواهد شد.
مراحل جزییتر تعریف مشتری در این ویدیو قابل مشاهده است

شماره پشتیبانی۰۲۱۶۱۹۳۰۴۰۰ :

راهنمای افتتاح حساب غیرحضوری برای فروشندگان دیجیکاال

ارسال وشماره
حسابها
پرکردن فرم
 :۳دانلود
مرحله :۳
مرحله
بعد از افتتاح حساب موفق ،لطفا شماره حساب خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:
M.credit@mydigipay.ir

مرحله  :۴دانلود و پرکردن فرمها
در این مرحله ،فرمهای افتتاح حساب را از این لینک دانلود و پس از پرینت ،مطابق
نمونه فرمها ،فرم ها را تکمیل نمایید.

شماره پشتیبانی۰۲۱۶۱۹۳۰۴۰۰ :

مرحله :۵تکمیل مدارک
با توجه به سقف اعتبار خود ،الزم است تا مدارک خود را تهیه و پرینت نمایید

مدارک موردنیاز برای کاربران حقیقی:

سقف اعتبار  ۱۰۰میلیون تومان .۱ :کپی کارت ملی  .۲کپی شناسنامه
سقف اعتبار  ۲۰۰میلیون تومان :موارد  ۱و  ۲باال  .۳ +کپی مدرک شغلی (مثل جواز
کسب ،گواهی اشتغال به کار ،کارت بازرگانی ،گواهی ثبت برند،کارت مباشرت)( k
.۴کپی مدرک محل سکونت (مثل سند محل فعالیت ،اجارهنامه رسمی ،قبض)یی
سقف اعتبار  ۱میلیارد تومان :موارد  ۱تا  ۴باال  .۵ +کد شش رقمی مالیاتی

مدارک موردنیاز برای کاربران حقوقی:

سقف اعتبار  ۵۰۰میلیون تومان:
 .۱درخواست کتبی مبنی بر افتتاح حساب با امضاهای مجاز در سربرگ شرکت
 .۲کپی اساسنامه ،شرکت نامه – اظهارنامه (ثبت شرکتها)
 .۳کپی صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه ،کارت ملی و کارت پایان خدمت
کلیه اعضا هیئت مدیره و کلیه صاحبان امضا
 .۴کپی ٓاگهی روزنامه رسمی شرکت (تاسیس و ٓاخرین تغییرات)
 .۵کپی سند مالکیت یا اجارهنامه رسمی (ٓادرس محل اصلی فعالیت شرکت ،بخش
اقتصادی ،کدپستی ،شماره تلفن ودورنگار شرکت ،کپی قبوض خدمات شهری)
سقف اعتبار  ۵میلیارد تومان :موارد  ۱تا  ۵باال  .۶ +کد شش رقمی مالیاتی

شماره پشتیبانی۰۲۱۶۱۹۳۰۴۰۰ :

مرحله  :۶ارسال فرمها و مدارک
در مرحله پایانی افتتاح حساب ،شما می بایست فرم های تکمیل شده را به آدرس
زیر ارسال کنید:
تهران ،بلوار نلسون ماندال ،بلوار صبا غربی ،پالک  ،۲طبقه  ،۳شرکت دیجیپی
کدپستی۱۹۱۷۷۶۱۹۸۳ :
در صورت بروز هرگونه مشکل ،همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت

شماره پشتیبانی۰۲۱۶۱۹۳۰۴۰۰ :

