فوات�ك باستخدام
 BPAYكيف :تدفع
ي
يو ّفـر  BPAYطريقـة سـهلة وآمنة وموثوقـة لدفع الفواتير في
أسـتراليا ،وهـي الطريقـة المفضّلة في أسـتراليا لدفع الفواتير *.ادفع
فواتيـرك باسـتخدام  BPAYمن منابـر مصرفية عبر اإلنترنت
وهواتـف الموبايـل ألكثر من  150مصر ًفا أسـتراليًا ومؤسسـة مالية
أسـترالية للدفع إلى أكثر من  45000مؤسسـة تجارية تشـمل معظم
الفواتيـر المنزليـة الرئيسـية .ابحث عن رمـز  BPAYعلى الفواتير
التي تتل ّقاها ،إذ يشـير ذلك إلى أنك تسـتطيع الدفع باسـتخدام .BPAY

فوات�ك
دليل من  3خطوات لدفع
ي
بسهولة باستخدام .BPAY
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الخطوة 3

أدخل تفاصيل الدفعة:
رمز جهة إصدار فاتورة BPAY
الرقم املرجعي للزبون )(CRN
املبلغ من فاتورتك.
بعد ذلك انقر للدفع

ش
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هل  BPAYآمن؟
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تتم كل دفعات BPAY
ّ
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أعمالك المرصفية ب
ال تتل ّق ى  BPAYأيً ا من تفاصيلك الشخصية أو تفاصيل حسابك خالل
عملية الدفع.
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لمعرفة المزيد عن ي ّ ز
المن ف ي� وسيلة ترصيف أعمالك المرصفية
ال تن�نت وكيف يمكنك المساعدة عىل حماية معلوماتك الشخصية،
ع� إ
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اتصل بمرصفك أو مؤسستك المالية.

ن
يمكن� العثور عىل رمز  BPAYوتفاصيل دفعة  BPAYعىل
ال ت ي
فاتور�؟
ي
هناك ما يزيد عىل  45000مؤسسة تجارية تعرض  BPAYكطريقة
الفوات� .إذا كنت ال ترى رمز  BPAYأو تفاصيل دفعتك فهذا ن
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أنه ال يمكن استخدام  BPAYلهذه الفاتورة.
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ال تقلق! ستتوفر لك المساعدة من مرصفك أو مؤسستك المالية بهذا
الخصوص .اتصل بالمرصف أو المؤسسة بأرسع ما يمكنك.

ن
أية حسابات
يمكن� استخدامها للدفع؟
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يمكن الدفع بواسطة  BPAYمن حسابات مرصفية ت
أس�الية فقط.
ت
ال� تعرض  BPAYتقبل الدفع من حسابات
إن ّكل المؤسسات التجارية ي
االدخار وحسابات الشيكات وحسابات بطاقات الخصم ،وبعضها فقط يقبل
الدفعات من حسابات بطاقات االئتمان.
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لقد تل ّق يت رسالة خطأ من
دفع� .ماذا يجب أن أفعل؟
ي

تأ ّك د أوال ً من أنك سجلت كل تفاصيل الدفعة بشكل صحيح ،بما فيها جهة
أيض ا من
إصدار الفاتورة والرقم المرجعي للزبون ( .)CRNعليك التأ ّك د ً
أن جهة إصدار الفاتورة تقبل دفعات من نوع الحساب الذي تستخدمه
الفوات� ،مث الً ،ال تقبل دفعات من حسابات
لدفعها (بعض جهات إصدار
ي
بطاقات االئتمان).
إذا لم تحل المشكلة بذلك ،اتصل بمؤسستك المالية.
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مش�كًا ف ي� برنامج  .BPAYعندما تستخدم  ،BPAYتُدفع إىل برنامج BPAY
ِ
ف
ت
ز
التجه� ولقاء االش�اك ي� برنامج  .BPAYاتصل
رسوم تتعلق بتكاليف
ي
بمؤسستك المالية لمعرفة ما إذا كانت تعرض  BPAYوللحصول منها عىل
ال�وط أ
ش
والحكام .إن أية نصيحة تقدمها �ش كة  BPAYالمحدودة فيما يتعلق

تم إعدادها بدون أخذ
بمنتجات الدفع بواسطة  BPAYهي نصيحة عامة فقط وقد ّ
الترصف عىل أساس تلك
المال أو احتياجاتك باالعتبار .قبل
أهدافك أو وضعك
ي
ّ
الفصاح عن المنتج ودراسة ما إذا كانت منتجات
النصيحة ،يجب أن تراجع بيان إ
الدفع بواسطة  BPAYمناسبة لظروفك الشخصية.

