
خدمات پرداخت
پرداخت کردن از طریق کارت و بھ صورت الکترونیکی را شروع کار کنید



کارت بانکی
کارت اعتباری توسط بانکی ارائھ میشود 

.کھ در آن حساب باز می کنید

ارج با یک کارت بانکی می توانید در سوئد و خ
از کشور پرداخت ھای خود را انجام دھید، ھم 

نقد در فروشگاه ھا و ھم آنالین خرید کنید و پول
گاه را از دستگاه خودپرداز یا در برخی از فروش

.ھا برداشت و یا واریز کنید

با کارت ھای بانکی کھ دارای عملکرد بدون 
ا تماس ھستند، می توانید خرید ھای کوچک را ب

"blipping " یا یک اشاره ، یعنی نگھ داشتن
.  نیدکارت در باالی ترمینال، تایید و پرداخت ک



انواع مختلف کارتھا
کارت بانکی، کارت نقدی

پول مستقیما از حساب شما برداشتھ میشود.

کارت پرداختی و کارت اعتباری کردیت 
.  تحت پوشش قانون اعتباری مصرف کننده است. پول بعدا از حساب بانکی شما کسر میشود

در مورد این بدان معنی است کھ زمانی کھ بھ صورت اعتباری خرید می کنید، در صورت داشتن نقطھ نظزاتی
.خرید میتوانید ھم بھ فروشنده و ھم بھ دھندۀ اعتبار رجوع کنید

مقایسھ کنیدwww.konsumenternas.se:کارت ھای مختلف را در

http://www.konsumenternas.se/


در نظر داشتھ باشید کھ
.اگر کد را سھ مرتبھ اشتباه بزنید، کارت بھ طور اتوماتیک باطل می شود•
داز درصورت شکستن کارت، یا گم شدن آن و یا اگر کارت توسط دستگاه خود پر•

.گرفتھ شود، با بانک تماس گرفتھ و کارت خود را متوقف کنید
ی ھنگام وارد کردن کد از کد خود محافظت کنید و ھرگز اطالعات شخصی و یا کدھا•

.خود را با کسی بھ اشتراک نگذارید



پرداخت با کارت در 
یک پایانھ پرداخت

گاه کارت را با تراشھ بھ سمت باال داخل دست•
قرار دھید

کرون230.00خوش آمدید

مبلغ را بررسی کنید•

رقم4کد خود را وارد کنید، •

دکمھ سبز را برای پذیرش فشار دھید•

کارت خود را تحویل بگیرید•

***
کارت را تحویل 

بگیرید
پذیرش

*

رسید خود را تحویل بگیرید•

تمام 



آیا پول نقد نیاز دارید؟
شما پول نقد را میتوانید 
ھم در فروشگاه و ھم از دستگاه خود پرداز برداشت کنید



برداشت و سپردن پول  
در یک دستگاه خود پرداز

شما میتوانید از دستگاه خود پرداز برای •
برداشت و  بعضی از آنھا برای واریز پول 

.استفاده کنید
ھا امکان انتخاب بین چندین زبان در دستگاه•

.وجود دارد
میتوانید کد خود را در دستگاه ھای •

.بانکومات یا خود پرداز تغییر دھید

در اینجا شما می توانید اطالعات بیشتری 
دا بھ زبانھای مختلف در مورد نحوه این کار پی
.می کنید

Bankomat.se،برداشت پول  



یا بانک اینترنتی و شناسایی الکترونیکی
BankID



بانک اینترنتی

:از طریق بانک اینترنتی شما میتوانید
شماره حسابتان را بیابید•
ریز حساب خود را کنترل کنید•
قبض ھای خود را پرداخت کنید•
انتقال پول بھ حساب ھای دیگر بانکی•
.Swishو BankIDمدیریت خدمات مختلف بھ عنوان مثال •



ورود بھ سیستم بانک اینترنتی

:برای ورود بھ سیستم بانک اینترنتی میتوانید از روشھای زیر استفاده کنید

جعبھ ایمنی یا دستگاه رمزیاب•

Mobile BankIDشناسایی الکترونیکی از طریق موبایل•

•BankIDدر کارت

•BankIDدر فایل



BankIDچیست ؟ 

•BankIDھ شما یک سند شناسایی الکترونیکی است ک
بھ می توانید با استفاده از آن ھویت خود را در اینترنت
.یدعنوان مثال نزد مقامات دولتی و بانک ھا تصدیق کن

•BankID با کارت ھای شناسایی مانند پاسپورت و
از گواھینامھ قابل مقایسھ میباشد و در حال حاضر یکی

.رایجترین اسناد شناسایی است

•BankIDرا بانکھا صادر میکنند



ورود با شناسایی الکترونیکی را انتخاب کرده و
شماره شناسایی خود را در قسمت 1.

خالی اول بنویسید 

ا ورود با شناسایی الکترونیکی ر2.
انتخاب کرده و

BankID خود را در مویبایل باز
کنید

کد امنیتی خود را بنویسید 3.

سپس دکمھ 4.
احراز ھویّت را کلیک کنید

1

2

3

4



نکات ایمنی!

ھرگز اطالعات شخصی خود را از طریق تلفن یا ایمیل بھ اشتراک نگذارید!
اینترنتی، از دقت داشتھ باشید کھ پس از ورود بھ سیستم بانکی در اینترنت و یا سایر سایت ھای

.سیستم خارج شوید

!



پرداخت قبض ھا



فاکتور



فاکتور

1
2

3

4

5 6 7

مقررات پرداخت،  1.
بانک جیرو یا پالس جیرو

شماره فاکتور2.

تاریخ سررسید فاکتور3.

ا شماره سیستم تسویھ اختصاصی ی4.
بانک جیرو

.5OCRیا شماره مرجع

مبلغ6.

شماره گیرنده7.



پرداخت قبض با تلفن ھمراه
یا رمزیاب وارد شویدMobile BankIDبا 

بھ منو بروید•

روی پرداخت و انتقال کلیک کنید•

را حسابی را کھ قرار است پول از آن کسر شود•
انتخاب کنید

گیرندگان را انتخاب یا اضافھ کنید•

مبلغ تراکنش را وارد کنید•

ن موقع اگر چیزی ننویسید ھما(تاریخ را پرکنید •
.)پول از حساب برداشتھ می شود

ارۀ در صورتی کھ شم(شمارۀ مرجع را بنویسید •
OCR یا مرجع ندارید شمارۀ فاکتور را بھ

)عنوان پیام بنویسید

روی دگمھ افزودن کلیک کنید•



پرداخت قبض با تلفن ھمراه
کلیک کنید Godkännبر روی پذیرفتن یا •
باز شودBankIDمنتظر بمانید •
رقمی خود را بنویسید6کد •
کلیک کنیدSkriv underروی دگمھ تایید یا •

اکنون این قبض پرداخت شده 

تمام کلیک کنید تا  klarروی دکمۀ  •
.کارھای دیگر خود را انجام دھید یا از سیستم خارج شوید



عملکردھای مختلف در ھنگام پرداخت

تالی شما بھ صورت الکترونیکی یا دیجیکھفاکتورھایی 
.دریافت کرده اید تنھا نیاز بھ امضا و تایید دارند

داشتھ باشد، می توانید QRاگر صورتحساب یک کد 
بین روی نماد دور. اطالعات فاکتور را با موبایل بخوانید

.کلیک کنید و از کد عکس بگیرید
ن خوانده خط پایین فاکتور نیز می تواند با عملکرد دوربی

.شود

.نماد تقویم برای ثبت تاریج کلیک کنید



گیرنده جدید را اضافھ کنید

کلیک کنیدTillروی دکمۀ •

گیرنده جدید را اضافھ کنید•

نوع گیرنده را انتخاب کنید•

ا شماره حساب یا بانک جیرو را کھ روی فاکتور پید•
میکنید، بنویسید

 Hämta(روی دکمھ پیدا کردن گیرنده •
mottagarnamn (کلیک کنید

مطمئن شوید کھ نام درست است•

گیرنده را تأئید کنید•

تمام



پرداخت با برنامھ ھای تلفن ھمراه



انتقال پول بین افراد و شرکت ھا•

ر پول بھ طور مستقیم از حساب بانکی کس•
میشود

ل شما می توانید بدون تلفن ھمراه ھوشمند پو•
دریافت کنید

ھر بانک مقدار ھزینھ ھای دستمزد خود را •
تعیین می کند





خدمات پرداخت در فروشگاه ھا
در باجھ یا پیشخوان برخی از فروشگاه ھا، در ازای پرداخت ھزینھ، شما امکان

.پرداخت قبض ، برداشت و سپردن و ھمچنین انتقال پول را دارید



سرویس پرداختی آنالین
 ,PayPalمثل . خدمات پرداخت مختلف برای پرداخت در اینترنت وجود دارند

Masterpass وKlarna.



انتقال پول بھ کشورھای دیگر

ا برای انتقال پول در اینجا می توانید مقدار ھزینھ ھای خود را ب
ھ مدت شما ھمچنین می بینید چ. شرکت ھای گوناگون مقایسھ کنید

.زمانی طول می کشد
این خدمات توسط ادارۀ امور مشتریان اداره می شوند کھ یک 

.سازمان دولتی است



کارتھای اعتباری پیش پرداخت شده 
گزینھ برای گردشگران و پناه جویان

کارت ھای بانکی پیش پرداخت شده را می توان برای خرید در •
.اده کردفروشگاه ھایی کھ پرداخت با کارت را می پذیرند وآنالین استف

آنھا را می توان در فروشگاه ھای مواد غذایی یا در کیوسک ھا •
.خریداری کرد

د کارت ھای اعتباری پیش پرداخت شده مختلف برای انتخاب وجو•
.  ھزینھ و قواعد بستگی بھ نوع کارت انتخابی شما دارد. دارد



آیا مایل بھ کسب اطالعات بیشتر ھستید؟ 
برای اطالعات بیشتر بھ آدرس زیر بروید 

https://www.konsumenternas.se/ny-i-sverige

دیگر : ھای زبان بھ اطالعات
https://www.hallakonsument.se/pengar-och-

ekonomi/livssituationer/ny-i-sverige /

آیا مایلید در مورد سوئد بیشتر بدانید ؟
دیدن نماییدinformationsverige.seاز

اربران در مثالھایی کھ بھ نمایش گذاشتھ و ارائھ شده است، از رایجترین خدمات با بیشترین ک
.سوئد ھستند

https://www.konsumenternas.se/ny-i-sverige
https://informationsverige.se/sv


اطالعات تماس باری مسئولین خدمات ایتدائی
پرداخت در استان شما:

Materialet är framtaget av
Länsstyrelsen i Örebro län

Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00

orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro
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