راهنمای کاربری سامانه مشاهده تسهیالت و پرداخت اقساط لیزینگ شهر
مشتریان می توانند با استفاده از سامانه مشاهده تسهیالت و پرداخت اقساط لیزینگ شههر نسه ت بهه پرداخهت
بدهی تسهیالت خود به شرح ذیل اقدام نمایند:
 -1جهت پرداخت اینترنتی اقساط تسهیالت با استفاده از کارت های شتابی به سهایت اینترنتهی لیزینهگ شههر
بخش پورتال امور مشتریان مراجعه فرمائید.

 -2پس از مشاهده صفحه ورود به شکل زیر با درج اطالعات مهوردنرر ششهماره ملهی شهماره شناسهنامه و کهد
امنیتی) در کادر مربوطه با انتخاب گزینه " ورود " وارد حساب کاربری خود می شوید.
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پس از ورود به حساب کاربری خود در این قسمت مشتری قرارداد یا قراردادهای منعقهده خهود بها شهرکت

لیزینگ شهر را به همراه اطالعاتی نریر نام و نام خانوادگی شماره قرارداد تاریخ قرارداد تعهداد اقسهاط فاصهله
اقساط تاریخ شروع اقساط م لغ تسهیالت نوع قرارداد و گروه کاالی خود را مشاهده می کند.



جهت اطالع از صورتحساب خود بر روی قسمت" جزییات " قرارداد موردنرر خود کلیک کرده تا وضعیت

پرداخت اقساط خود را مشاهده کنید.

 بعد از کلیک بر روی قسمت جزییات اطالعات اقساط خود را به شکل زیر مشاهده میکنید.
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 در جدول اقساط فوق ردیف هایی که به صورت س ز رنگ مالحره میکنید دارای وضعیت پرداخت اقساط "
پرداخت شده " می باشد لذا این اقساط ق ال پرداخت شده و ردیفهای مربوطه غیرقابل انتخاب می باشند.
 شماره اقساطی که به رنگ صورتی مشخص شده اند دارای وضعیت پرداخت نشده می باشهند کهه م لهغ ههر
قسط نیز مشخص میباشد که با انتخاب شماره قسط یا اقساط موردنرر و کلیک بر روی گزینهه "مرحله بعد"
وارد صفحه پرداخت اقساط می شوید.
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با انتخاب کلید" پرداخت " شمطابق تصویر فوق) وارد درگاه پرداخت اینترنتی می شوید .کهه در ایهن بخهش بها
مشاهده و کنترل اطالعات خرید و سپس وارد کردن اطالعات کارت بانکی خود ششهماره کهارت رمهز اینترنتهی
کارت شماره شناسایی دوم ش )CVV2تاریخ انقضای کارت و حروف تصویر امنیتی) و انتخاب کلید "پرداخت "
عملیات پرداخت را نهایی می کنید.
شایان ذکر است در صورتی که مشتری به هر دلیلی الزم بداند م لغ موردنرر خود را پرداخت نماید امکان تغییر
م لغ در کادر مربوط به م لغ تصویر فوق میسر می باشد.
 چنانچه مشتری بخواهد سوابق واریزی های خود را مشاهده کند میتواند با انتخاب" لیست واریززیهزای
وب " جدول سوابق اقساط پرداخت شده خود را مشاهده کنهد .کهه در ایهن جهدول اطالعهاتی از ق یهل شهماره
قرارداد م لغ واریزی تاریخ واریزی ساعت واریزی و شناسه واریز قرار دارد.
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 بعد از اتمام عملیات پرداخت با انتخاب گزینه نام کاربری خود در قسمت سمت راست باالی صفحه و انتخاب
گزینه خروج از حساب کاربری خود خارج شوید.
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