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ام کان رپداخت الکترونیکی اتوماتیک عوارض آزارداهی
از حساب مشتریان بانک سرماهی
اداره انفورماتیک و بانکداری الکترونیک

اردیبهشت ماه 1398

مشتریان بانک سرمایه میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب ،صرفا با در اختیار داشتن اطالعات
کارت بانک سرمایه خود شامل شماره کارت ،رمز دوم CVV2 ،و تاریخ انقضاء به سامانه  NSPAYبه آدرس
 www.nspay.irمراجعه نموده و با طی مراحل اشاره شده به شرح ذیل ،با ثبت پالک خودرو/خودروهای
خود در سامانه و تعیین یکی از حسابهایشان در بانک سرمایه جهت برداشت مستقیم مبالغ عوارض
آزادراهی (با تعیین تعداد و سقف مبلغ قابل برداشت روزانه) ،از خدمات این سامانه بهرهمند شوند و عوارض
آزادراهی را به روش «برداشت مستقیم» ( )Direct Debitپرداخت نمایند.

مراحل ثبت پالک و تعیین حساب در سامانه
 -1به آدرس  https://www.nspay.irمراجعه نمایید .شماره تلفن همراه خود را وارد نموده و پس از
ورود کد امنیتی به مرحله بعد بروید.

 -2کد فعالسازی را که به شماره موبایل ثبت شده پیامک شده است را وارد نموده و به مرحله بعد بروید.

 -3در این مرحله می توانید شماره پالک خودروهایی که مایلید عوارض آزادراهی برای این خودروها
به صورت اتوماتیک پرداخت گردد را ثبت نموده وبه مرحله بعد بروید.

 -4در این مرحله روش پرداخت را برداشت مستقیم پیمان انتخاب کنید و به دکمه شروع را بزنید.

 -5بانک سرمایه را به عنوان بانک مورد نظر خود انتخاب نمایید و بر روی ایجاد پیمان کلیک کنید.

 -6در مرحله بعد اطالعات کارت خود را وارد نمایید و دکمه ورود را بزنید و سپس یکی از حسابهای
بانک سرمایه را جهت برداشت وجه معرفی نمایید  .پس از تایید اطالعات پیمان شما نهایی میگردد.

توجه کنید شماره موبایل معرفی شده باید با شماره ثبت شده در سامانه بانک تطابق داشته باشد.
توضیحات تکمیلی:
در مرحله  ،3چنانچه مطابق با تصویر ذیل خودروی شما از پیش بدهی داشته باشد  ،این مبلغ به شما
نمایش داده شده و می بایست قبل از عقد پیمان بدهی را از طریق پرداخت الکترونیک تسویه نمایید.

