
 

  

  

  شما با اتصال به درگاه.های اینترنتی در سراسر کشور است ها و سایت دهنده خدمات امن پرداخت اینترنتی به فروشگاه هئارا شرکت مبنا کارت آریا

بصورت   هزینه آن را ترین زمان دریافت کرده و مشتریان خود این امکان را می دهيد که کاال و خدمات خود را در کوتاه  اینترنتی مبنا کارت آریا به

 برند جزء پر درآمدترین سایت می هایی که از این سيستم بهره با گسترش و توسعه تجارت الکترونيک در جهان، بيشتر سایت.آنالین پرداخت نمایند

  .های ایران هستند

 : آریا مزایای استفاده از درگاه  پرداخت اینترنتی مبنا کارت 

  

  استفاده آسان از خدمات درگاه •

  امکان پرداخت مطمئن و امن مطابق با الزامات شاپرک •

   های بازاریابی کاهش هزینه •

  های فروشندگان و افزایش رفاه مشتریان کاهش هزینه •

  ها تسهيل ارتباط با خریداران و نمایندگی •

  ورود به بزرگترین بازار تجاری جهان •

  

   مدارک اشخاص حقیقی     

 )برابر با اصل(کپی شناسنامه  •

 )برابر با اصل(کپی کارت ملی  •

 )برابر با اصل(اجاره نامه یا  جواز کسب •

 فيش تلفن ثابت   •

 )شباشماره تایيدیه جهت اعالم  (پرینت حساب  •
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 مدارک اشخاص حقوقی  

 (برابر با اصل)مدیریت عامل / کپی شناسنامه اعضای هيت مدیره  •

  (برابر با اصل)مدیریت عامل /   کپی کارت ملی اعضای هيت مدیره •

 (برابر با اصل)روزنامه رسمی یا  اساسنامه شرکت •

   فيش تلفن ثابت •

  (شباشماره تایيدیه جهت اعالم  )پرینت حساب  •

  

  

   استفاده از خدمات اینترنتیشرایط 

کسب  پروانه)جهت انعقاد قرارداد برای استفاده از خدمات اینترنتی شرکت مبنا کارت آریا می بایست دارای مجوزهای شغلی معتبر حقوقی و حقيقی

 . بر روی اینترنت باشيد  مرتبط با فعاليت مورد نظر و نماد اعتماد الکترونيک (و یا جواز کار

  

 یا عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور یالکترونيک داعتما ننشا دارا بودن •

  نایرا یاسالم یجمهور کالکتروني تتجار نانوق رعایت قوانين عمومی کشور و •

 عدم منع فعاليت از نظر نظام بانکی کشور  •

 دارا بودن وبسایت آماده جهت فروش اینترنتی  •
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