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مراحل دریافت وام قسطا

ابتدا در سایت قسطا ثبت نام کنید و برای اعتبارسنجی اولیه 
اقــدام کنیــد. بعــد از مشــخص شــدن نتیجــه اعتبارســنجی، 
مــدارک خواســته شــده را در پنــل کاربــری خود در ســایت قســطا 

بارگذاری کنید.

اگــر دربانــک آینــده حســاب نداریــد، بــرای دریافــت وام قســطا 
بایــد نســبت بــه افتتــاح حســاب در ایــن بانــک اقــدام کنیــد. 
البتــه بــا اســتفاده از اپلیکیشــن کیلیــد یم توانیــد به صــورت 

کامــال آنالیــن در ایــن بانــک افتتــاح حســاب کنیــد.
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ثبت سفارش و بارگذاری مدارک در سایت قسطا

افتتاح حساب در بانک آینده

ورود به حساب کاربری و تکمیل مراحل

دانلود اپلیکیشن کیلید

آموزش افتتاح حساب آنالین در بانک آینده

https://ghesta.ir/login
https://key.ba24.ir/#signin
https://ghesta.ir/files/kilid-nasb.pdf


2
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در ادامــه بــا اســتفاده از اپلیکیشــن ای پــس بایــد امضــای 
الکترونیکــی خــود را فعــال کنیــد. توجــه کنیــد که اپلیکیشــن 
ای پس فعال فقط در سیســتم عامل اندروید قابل اســتفاده 

اســت و هنــوز بــرای IOS توســعه داده نشــده اســت.

ــال  ــورت کام ــم به ص ــفته ه ــدور س ــد و ص ــل خری ــام مراح تم
آنالیــن در اپلیکیشــن کیلیــد انجــام یم شــود. بعــد از صــدور 
ســفته، تضامیــن خواســته شــده را طبــق دســتورالعمل ذکر 
شــده در پنــل کاربــری خــود در ســایت قســطا بارگــذاری کنید.
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فعال سازی امضای الکترونیکی

صدور سفته الکترونیکی

آموزش فعال سازی امضای الکترونیکی

آموزش صدور سفته الکترونیکی

https://ghesta.ir/files/apass-govahi.pdf
https://ghesta.ir/files/apass-sefte.pdf
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بعــد از بررســی مــدارک توســط کارشناســان قســطا، بایــد 
قراردادهــا را در ســایت قســطا به صــورت آنالیــن و به وســیله 

امضــای الکترونیکــی کــه ایجــاد کردیــد، امضــا کنیــد.

کاربرانــی کــه اعتبارســنجی آنهــا ایجــاب کــرده اســت کــه چــک 
ارائــه دهنــد، در ایــن مرحلــه بایــد چک)ها( را به آدرس قســطا 

ــت کنند. پس

ــت  ــما پس ــرای ش ــدن ب ــادر ش ــس از ص ــما پ ــطاکارت ش قس
یم شــود. پــس از دریافــت قســطاکارت بــا مراجعــه بــه پنــل 
ــورت  ــت را به ص ــطا، پیش پرداخ ــایت قس ــود در س ــری خ کارب
آنالیــن پرداخــت یم کنیــد تــا قســطاکارت شــما شــارژ شــود.
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امضای قراردادها

دریافت قسطا کارت و واریز پیش پرداخت

آموزش امضای دیجیتال قراردادها

https://ghesta.ir/files/apass-contracts.pdf
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حــاال وام شــما آمــاده اســت و یم توانیــد نســبت بــه خرید هر 
کاال و خدماتــی در سراســر کشــور اقــدام کنیــد. شــما هزینــه 
را بــا قســطاکارت به صــورت نقــدی پرداخــت یم کنیــد و بعــدا 

اقســاط را بــه قســطا بازپرداخــت یم کنیــد.
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خرید از تمام فروشگاه های اینترنتی
و غیر اینترنتی سراسر کشور

آشنایی با نحوه بازپرداخت

https://aparat.com/v/M5veO

