انتقال وجه از
کارت خرید پارسیان
به کارت بانکی از طریق
اپلیکیشن پیگیر

الف ) نصب و راه اندازی اپلیکیشن پیگیر :

 -1دانلود اپلیکیشن :
از سایت  ( paygear.irنسخه  iosو آندروید )
و یا دانلود از مارکت کافه بازار ( نسخه آندروید )

 -2نصب اپلیکیشن :
برای نسخه  iosمراحل زیر را پس  installشدن انجام دهید .
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Device Management
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 -3ثبت نام :
شماره موبایل خود را وارد کرده منتظر دریافت اس ام اس کد فعالسازی بمانید سپس کد
فعالسازی  4رقمی دریافتی را جهت فعالسازی وارد نمائید.

ب ) انتقال وجه از کارت خرید پارسیان

 -1شارژ حساب پیگیر :
 -1منوی " شارژ حساب پیگیر" را انتخاب نمائید .
 -2مبلغ مورد درخواست را وارد نمائید .
 -3سپس شماره کارت  ،رمز دوم  ccv2 ،و تاریخ انقضاء کارت خرید پارسیان را در صفحه
پرداخت وارد نمائید.
 -4در این وضعیت کیف پول الکترونیکی شما به مبلغ درخواستی شارژ می گردد ( .مبلغ از
کارت خرید پارسیان به کیف پول پیگیر منتقل می گردد )

 -2برداشت از حساب پیگیر

 ( :انتقال از کیف پول الکترونیکی به هر کارت بانکی تا سقف  2.995.000ریال )

 -1منوی " برداشت از پیگیر" را انتخاب نمائید .
 -2گزینه برداشت فوری را انتخاب نمائید (.به صورت پیش فرض این گزینه باز می باشد)
 -3مبلغ درخواستی جهت انتقال به کارت را وارد نمائید ( .تا سقف مبلغ  2.995.000ریال در
هر روز قابل برداشت می باشد و مبلغ  5.000ریال کارمزد کارت به کارت کسر میگردد .
 -4شماره کارت بانکی مقصد را وارد و کلید تائید را انتخاب نمائید.
 -5جهت انتقال می بایستی برای بار اول یک رمز  4رقمی را تعریف کرده و انتقال دفعات بعدی
این رمز را بخاطر بسپارید.
 -6رمز انتقال را وارد کرده و تائید نمائید.

برداشت از حساب پیگیر

 ( :انتقال از کیف پول الکترونیکی به هر شبا حساب بانکی تا سقف  30.000.000ریال )

 -1منوی " برداشت از پیگیر" را انتخاب نمائید .
 -2گزینه برداشت عادی را انتخاب نمائید.
 -3مبلغ درخواستی جهت انتقال به شبا حساب را وارد نمائید ( .تا سقف مبلغ 2.995.000
ریال در هر روز قابل برداشت می باشد و چنانچه نیاز به افزایش سقف برداشت روزانه دارید
پس از نصب اپلیکیشن و ثبت شماره شبا  ،شماره همراه ثبت نام شده در پیگیر را به شماره
اس ام اس  30006308008808ارسال نمائید ).
 جهت اطالع از شماره شبا می توانید از راهنمای " نحوه اطالع از شماره شبا " همین
صفحه استفاده نمائید
 -4جهت انتقال می بایستی برای بار اول یک رمز  4رقمی را تعریف کرده و انتقال دفعات بعدی
این رمز را بخاطر بسپارید.
 -5رمز انتقال را وارد کرده و تائید نمائید .عملیات انتقال ساعت  16الی  18روز بعد انجام می
گردد .

 -3برداشت از حساب پیگیر

 ( :انتقال از کیف پول الکترونیکی به هر شبا حساب بانکی تا سقف  30.000.000ریال به

طور اتوماتیک )

 -1جهت برداشت به صورت اتوماتیک فقط نیاز به شارژ حساب پیگیر خواهد بود و وجه شارژ
شده تا سقف  30.000.000ریال در روز به صورت اتوماتیک به شبا معرفی شده واریز می
گردد .
 -2حتما با شماره همراه ثبت نام شده در اپلیکیشن پیگیر  ،شماره شبا حساب را به شماره
اس ام اس  30006308008808جهت فعالسازی تسویه اتوماتیک اعالم گردد .

