راهنمای تسویه حساب در پنل کاربری جهان پی

 درخواست تسویه حساب
 برای تسىیه حساب و برداشت وجه ابتدا باید یک شهاره حساب به نام خىد ثبت نهایید .برای ثبت شهاره حساب از ننىی کاربری
 اطالعات نالی  ثبت شهاره حساب ،یک حساب بانکی تعر یف نهایید تا درخىاست های تسىیه شها به آن حساب واریز شىد .

 اطالعات حساب بانکی خىد را وارد کنید:



برای دریافت وجه و درخىاست تسىیه  ،حساب بانکی ثبت شده باید بنام صاحب اکانت باشد .بدیهی است که جهان پی از انتقال وجه اعضایی
که نام نالک اکانت جهان پی آنها با نام صاحب حساب بانکی نغایرت دارد خىدداری نی کند.



نام بانک و شهاره کارت و حساب خىد را بصىرت صحیح وارد کنید.



شهاره شبا با  IRشروع نی شىد و بعد از آن  42عدد قرار دارد.یعنی شهاره شبا عددی 42رقهی نی باشد که با حرف IRشروع نی شىد.
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 برای تسىیه به ننىی کاربری  اطالعات نالی  درخىاست تسىیه حساب ،نراجعه نهایید.

 نقدار نبلغی که نی خىاهید از نىجىدی شها در جهان پی به حساب بانکی شها واریز شىد را وارد کنید.
نىع تسىیه به صىرت پایا و یا شتاب را نشخص نهایید.
اگر چند شهاره حساب برای خىدتان ثبت کرده اید از فیلد حساب بانکی کاربر ،یکی از حساب ها را برای تسىیه حساب انتخاب
کنید.

پیش از اقدام به تسىیه حساب به نکات زیر دقت نهایید :
 حداقل نبلغ نىجىدی برای تسىیه حساب  10000ناموت نی باشد.
 در صىرتی که نبلغی وارد نهایید که از نىجىدی حساب شها بیشتر باشد پیغام نبلغ واریزی بسیار بزرگ است نهایش داده نی شىد.
 حىاله پایا بین بانکی بىده و طبق ساعات زیر از طرف بانک تسىیه نی گردد لذا بعد از تایید جهان پی احتهال دارد با تاخیر از طرف بانک نربىطه برای
شها واریز گردد .

ساعت واریز حىاله پایا

تذکر  :لطفا درخىاست های خىد را به صىرت پایا ثبت کرده و از ثبت درخىاست به صىرت شتاب خىدداری فرنایید چرا که سقف برداشت های شتاب
نحدود بىده و در صىرت تکهیل سق ف آن ,درخىاست ارسالی به صىرت پایا ثبت خىاهد شد تىجه داشته باشید در صىرت تغییر نىع درخىاست کارنزد
کسر شده برگشت داده نخىاهد شد .
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