
إدارة الدفعات عرب اإلنرتنت
.Squirrel تدربوا عىل بعض األنشطة املرصفية املتقدمة مع بنك

دعونا نتدرب عىل بعض املعامالت املرصفية الشائعة باستخدام بنك Squirrel. تذكروا أنه عىل الرمغ من أن بنك

Squirrel سيبدو خمتلفًا قليال عن نظام مرصفمك اآلمن عرب اإلنرتنت، إال أن خطوات لك نشاط ستكون متشاهبة.

حتويل األموال بني احلسابات

جتعل اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت من الهسل نقل األموال من أحد

حساباتمك املرصفية إىل أخر. دعونا ننقل األموال من  احلساب اليويم

إىل حساب التوفري:

باستخدام دورة  Be Connected إدارة الدفعات عرب اإلنرتنت،	.

احبثوا عن نشاط التدريب عىل  حتويل األموال بني احلسابات،

مث انقروا فوق Transfers & BPAY يف القامئة العلوية.

انقروا فوق  Transfers يف القامئة املنسدلة. سرتون شاشة	.
حتويل األموال.

انقروا فوق مربع  من. سيؤدي ذلك إىل إظهار قامئة باحلسابات	.
اليت ميكنمك من خالهلا حتويل األموال.

انقروا فوق احلساب اليويم.	.

انقروا يف مربع إىل. سيؤدي ذلك إىل إظهار قامئة باحلسابات اليت ميكنمك حتويل األموال إلهيا.	.

انقروا فوق حساب التوفري.	.

اكتبوا 57.20 يف مربع املبلغ. هذا هو املبلغ الذي ستقومون بتحويله.	.

اكتبوا املدخرات األسبوعية يف مربع الوصف اخلاص بمك لتذكري أنفسمك سبب إجراء التحويل.	.

انقروا عىل زر  التايل بالقرب من أسفل الميني. ستظهر شاشة تأكيد الدفع. جيب عليمك التحقق	.
من أنمك أدخلمت التفاصيل بشلك حصيح.

 انقروا عىل زر الدفع بالقرب من اجلزء السفيل األمين إلمكال التحويل.		.

اآلن، قوموا بتجسيل اخلروج بأمان بواسطة زر تجسيل اخلروج.		.

حتويل األموال بني حساباتمك أو

BPAY دفع الفواتري عرب

Help

Account Balance Available Funds

Log off

Inbox (2)

+ $1,562.50 + $1,560.00

+ $7,875.80 + $7,852.60

Account name

Your bank accounts

SettingsTransfers & BPAYMy accounts

Squirrel Bank

Everyday Account

Savings

Transfers

BPAY

International money transfers

Scheduled payments
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إدارة الدفعات عرب اإلنرتنت

BPAY الدفع باستخدام

ميكنمك استخدام Bill Payment، أو BPAY لالختصار، لدفع معظم الفواتري من

خالل اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت، مبا يف ذلك الغاز واهلاتف والكهرباء. لك ما

حتتاجونه هو رمز حمرر الفاتورة و رمق مرجعية الزبون اخلاص بمك، والذي سيمت

طباعته عىل فاتورتمك. يف هذا املثال، سندفع فاتورة الكهرباء.

باستخدام دورة  the Be Connected إدارة الدفعات عرب اإلنرتنت،	.

احبثوا عن أنشطة التدريب عىل إضافة حمرر فاتورة جديد و دفع فاتورة،

مث انقروا فوق Transfers و BPAY يف القامئة العلوية.

انقروا فوق BPAY يف القامئة املنسدلة لرؤية الشاشة اخلاصة بالدفع	.
.BPAY بواسطة

يف مربع من، اختاروا احلساب اليويم. هذا هو احلساب الذي ستدفعون	.
منه لرشكة الكهرباء، أو املستمل.

إلضافة تفاصيل BPAY اخلاصة باملستمل، انقروا فوق زر إضافة جديد.	.

تفاصيل BPAY موجودة عىل الفاتورة اليت ستدفعوهنا.

اكتبوا  9562 يف مربع رمز حمرر الفاتورة. حيدد هذا الرشكة اليت	.
تدفعون هلا.

اكتبوا 700513425 يف مربع املرجعية. هذا هو الرمق الذي يعرف	.
حسابمك للرشكة.

اكتبوا Squirrel Power يف مربع االمس.	.

انقروا فوق زر  إضافة حلفظ Squirrel Power يف قامئة الفواتري	.
اخلاصة بمك. ستظهر شاشة تأكيد.

.	Squirrel وانقروا فوق مربع إىل واختاروا BPAY ارجعوا إىل شاشة

Power من قامئة الفواتري احملفوظة. سيظهر الرمق املرجيع للزبون
احملفوظ يف مربع املرجعية أدناه.

 اكتبوا  210 يف مربع املبلغ. هذا هو املبلغ الذي ستدفعونه إىل		.
.Squirrel Power

احبثوا عن رمز حمرر الفاتورة ورمق

الزبون اخلاص بمك يف فاتورتمك

أضيفوا تفاصيل حساب األخشاص

والرشاكت لتحويل األموال ودفع الفواتري

BILL
Squirrel Power

Due: $210

Biller code: 9562
Ref: 700513425
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+ $1,562.50 + $1,560.00
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إدارة الدفعات عرب اإلنرتنت

 اكتبوا فاتورة الكهرباء يف مربع الوصف اخلاص بمك.		.

 انقروا عىل زر  التايل بالقرب من أسفل الميني. ستظهر شاشة 		.
تأكيد الدفع . جيب عليمك التحقق من أنمك أدخلمت التفاصيل 

بشلك حصيح.

.		 Squirrel انقروا فوق  احلصول عىل رمز لتليق رمز أمان من بنك 
عىل هاتفمك. اكتبوا الرمز – 1598 – يف املربع املجاور هلذا الزر.

 أنقروا عىل زر الدفع. لقد مت دفع فاتورة الكهرباء اخلاصة بمك!		.

 اآلن، قوموا بتجسيل اخلروج بأمان بواسطة زر تجسيل اخلروج.		.

يرسل بنكمك رمزًا آمنًا إىل هاتفمك  

لتأكيد بعض املعامالت

وضع حدود لملعامالت املرصفية

حتدد البنوك عادة املبلغ الذي ميكن دفعه من لك حساب من حساباتمك لملساعدة  

يف األمان. ميكنمك تغيري احلدود اليت وضعها بنكمك إىل املبالغ اليت تناسبمك:

 باستخدام دورة  Be Connected إدارة الدفعات عرب اإلنرتنت، 	.
احبثوا عن نشاط التدريب عىل وضع حدود لملعامالت املرصفية، 

مث انقروا فوق اإلعدادات يف القامئة العلوية.

 انقروا فوق حدود اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت من القامئة 	.
املنسدلة. سرتون أن للك حساب حد خمتلف.

 انقروا فوق املربع املوجود جبانب حد احلساب اليويم.	.

 حددوا 4000 من اخليارات املوجودة يف املربع. قد يطلب البنك الذي 	.
تتعاملون معه تأكيدًا أمنيًا إضافيًا قبل قبول التغيري. 

 انقروا فوق احلصول عىل رمز. سيتلىق هاتفمك رمز أمان من بنك 	.
Squirrel. اكتبوا الرمز يف املربع املجاور هلذا الزر.

 انقروا فوق  حفظ التغيريات لتأكيد احلد اليويم اجلديد. لقد مقمت 	.
بزيادة احلد اليويم هلذا احلساب من 2000 دوالر إىل 4000 دوالر.

 اآلن، قوموا بتجسيل اخلروج بأمان بواسطة زر تجسيل اخلروج.	.

1 5 9 8

Squirrel Bank

Your security code is:

Please enter your security
code into the appropriate

section to continue.

قوموا بتغيري حدود املعامالت اليومية  

عىل حساباتمك من خالل اخلدمات 

املرصفية عرب اإلنرتنت 

beconnected.esafety.gov.au

$2,000.00
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