راهنمای تکمیل فرم های درخواست درگاه پرداخت اینترنتی از سایت ایران کیش

پذیرنده گرامی
ضمن تشکر از انتخاب شرکت کارت اعتباری ایران کیش جهت بهره مندی از سرویس درگاه پرداخت اینترنتی،
خواهشمند است برای تکمیل اطالعات درخواستی به این فایل راهنما توجه فرمایید .قبل از تکمیل فرم های پیش رو ،لطفا
به دو الزام ذیل توجه فرمایید.
 -1آدرس سایت اعالمی می بایست حتما دارای نماد اعتماد الکترونیک باشد.
 -2تمامی پذیرندگان (حقیقی-حقوقی) می بایست دارای کد رهگیری مالیاتی (در گام )4
باشند.
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پذیرنده حقیقی -صفحه اول
 -1انتخاب نوع پذیرنده بر اساس نوع ای نماد
 -2کد ملی دارنده ای نماد
 -3نام و نام خانوادگی دارنده ای نماد
 -4درج اطالعات اختیاری است.
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پذیرنده حقیقی -صفحه دوم1-
 -5انتخاب نوع کسب و کار سایت اعالمی مطابق صنف اعالم شده در سامانه مالیاتی و ای نماد
 -6اعالم نام فارسی فروشگاه مطابق با نام کسب و کار در ای نماد
 -7ذکر آدرس سایت با فرمت درخواستیhttp://www.sample.com :
 -8نام مالک (دارنده) ای نماد
 -9درج اطالعات اختیاری است.
 12-11-10وضعیت ای نماد و نوع آن بر اساس گزینه های پیشنهادی انتخاب گردد.
 -13یک آی پی از سایت اعالم گردد( .آی پی هاست سایت مورد نظر)
 15-14تاریخ صدور و تاریخ انقضای ای نماد ذکر شود .تاریخ منطق با سامانه ای نماد باشد.
 -16محل نصب به آدرس پستی ذکر شده در ای نماد اشاره دارد.
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پذیرنده حقیقی -صفحه دوم2-
 -17با توجه به ارسال اطالعات فنی پیاده سازی به ایمیل ،آدرس بر اساس فرمت صحیح و قابل دسترس اعالم
گرددtest@yahoo.com .
 -18شماره تماس ثابت بدون فاصله و با فرمت  02122334455اعالم شود.
 -19شماره تماس همراه بدون فاصله و با فرمت  09000000000اعالم شود.
 -20درج اطالعات اختیاری است.
 -21کد پستی اعالمی می بایست منطبق بر کدپستی درج شده در سامانه مالیاتی باشد.
 -22کد رهگیری مالیاتی که از قبل در سامانه  tax.gov.irثبت نام شده است.
 -23آدرس پستی می بایست منطبق با کد پستی اعالمی در سامانه مالیاتی و ای نماد و مطابق بند  16باشد.
 -24درج اطالعات اختیاری است.
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پذیرنده حقیقی -صفحه سوم
 - 26-25نام بانک شماره حساب اعالمی و شعبه آن را بر اساس موارد پیشنهادی انتخاب نمایید.
 -28-27نام و نام خانوادگی شماره حساب می بایست منطبق بر اطالعات اعالمی در بند  3همین فرم باشد.
 -30-29شماره حساب و شماره شبای می بایست به دقت وارد شود و تمامی اعداد ذکر گردد .حتما شماره شبا
را با  IRشروع نمایید .شبا می بایست  26رقم با احتساب  IRباشد.
نکته * :حساب مشترک برای دارندگان حقیقی قابل قبول نمی باشد.
*حساب معرفی شده می بایست توسط شعبه بانک صاحب حساب در سامانه سیاح ثبت گردد.
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پذیرنده حقیقی -صفحه چهارم
 -31شرایط دریافت و امکانات ترمینال درخواستی مطالعه گردد .و اقدامات تکمیلی در ادامه و در محدوده تاریخی
در نظر گرفته شده انجام گیرد.
 -32پیشنهاد می گردد تصویر کارت ملی الصاق گردد.

6

پذیرنده حقیقی -صفحه پنجم
 -2-1یک کد اعتبار سنجی یا از طریق ایمیل ( ارسالی به آدرس ایمیل اعالمی در بند  )17و یا از طریق پیامک (ارسالی
به شماره موبایل اعالمی در بند  )19ارسال می گردد .که می بایست در این صفحه ثبت گردد و کد رهگیری (مثال:
 )7a108faec6جهت کنترل روند بررسی پرونده دریافت گردد .اطالعات این کد از طریق پیامک ارسال می گردد.
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