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 والــتا 
 پلتفرم تسهیالت خرید کال 

 راهنمای فروشگاه 
 
 

های  تسهیالت خرید کال در فضای مجازی طراحی کرده است، که به فروشگاه   اعطای، پلتفرمی برای  مدیریت ثروت وال   شرکت 
مشتریان خود ارائه دهند ، بدون آنکه نیاز به  این امکان را می دهد تا بتوانند خدمات فروش اقساطی را به  و حضوری  اینترنتی 

 تامین مالی داشته باشند و یا در فرآیند پیچیده اعتبار سنجی، درگیر شوند. 
فراهم  در واقع »پلتفرم والتا« با پشتیبانی مالی لیزینگ، امکان ثبت نام ، احراز هویت و تشکیل پرونده آنالین را برای کاربران  

 می نماید. 
از دریافت اعتبار  با هر دو روش خرید آنالین یا مراجعه حضوری به فروشگاه ، می توانند اقدام به ثبت    پس  کاربران  سپس

توجه داشته باشید که تمام مسئولیت و ریسک فروش اقساطی سمت والتا است و فروشگاه مبلغ کال را    سفارش نمایند.  
 . نمایددریافت می  انقد 

 
 فرآیند شروع همکاری 

 فروشگاههای اینترنتی : الف :  
 برای شروع همکاری کافی است چند مرحله ساده زیر را طی کنید : اگر فروشگاه اینترنتی دارید ،  

 walleta.ir   آدرس :  ثبت نام در وبسایت والتا به  .1
 و نماینده در کنترل پنل  فروشگاهتکمیل اطالعات  .2
 بانکی   درج شماره حساب  .3
 از تب درگاه  ، در کنترل پنل والتاآنالین  درخواست درگاهثبت  .4
 تایید قرارداد همکاری از قسمت درگاه   .5
 کارشناسان والتا تایید فروشگاه توسط تیم   .6
با دریافت داکیومنت فنی و پالگین های درگاه اعتباری والتا از طریق کنترل    نصب درگاه بر روی وب سایت فروشگاه .7

 پنل والتا 
 معرفی والتا و نحوه خرید اعتباری با استفاده از والتا بر روی وب سایت فروشگاه  .8

 
 نحوه خرید کاربر 

 احراز هویت در وبسایت والتا ثبت نام، تشکیل پرونده آنالین و   .1
 انتخاب تامین کننده مالی و ثبت درخواست مبلغ اعتبار   .2
سامانه های استعالمی آنالین بانک مرکزی )بررسی تسهیالت معوق ، چک  والتا از طریق اعتبارسنجی آنالین توسط  .3

 برگشتی و ...(
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 وثیقه و ضمانت تسهیالت ارسال  .4
 شارژ اعتبار در کیف اعتباری کاربر  .5
و خرید از فروشگاه آنالین به کمک درگاه پرداخت اعتباری والتا   مراجعه به فروشگاه های اینترنتی طرف قرارداد والتا  .6

ثبت سفارش طبق روال مرسوم فروشگاه انجام می شود ، فقط با این تفاوت که کاربران خرید اقساطی در قسمت   )
 .  (پرداخت و انتخاب درگاه بانکی ، باید درگاه اعتباری والتا را انتخاب نمایند

 تکمیل خرید و دریافت سفارش ) همانند روال معمول خرید آنالین (  .7
 

 ب: فروشگاههای حضوری :  
 در صورت داشتن فروشگاه حضوری کافیست مراحل زیر را انجام دهید : 

 walleta.ir   آدرس : ثبت نام در وبسایت والتا به  .1
 و نماینده در کنترل پنل  فروشگاهتکمیل اطالعات  .2
 درج شماره حسابهای بانکی   .3
ثبت درخواست درگاه حضوری ، در کنترل پنل والتا از تب درگاه )بارگذاری مجوزات فروشگاه و درج دقیق آدرس   .4

 فروشگاه به همراه شماره تلفن ثابت الزامی می باشد ( 
 تایید قرارداد همکاری از قسمت درگاه   .5
 تایید فروشگاه توسط تیم کارشناسان والتا  .6
 شدن فروشگاه و معرفی والتا به مشتریان جهت دریافت تسهیالت و ثبت سفارش فعال  .7

 

 نحوه خرید کاربر 
 والتا  وبسایت احراز هویت در  تشکیل پرونده آنالین و   ثبت نام، .1
 انتخاب تامین کننده مالی و ثبت درخواست مبلغ اعتبار  .2
سامانه های استعالمی آنالین بانک مرکزی )بررسی تسهیالت معوق ، چک   والتا از طریق اعتبارسنجی آنالین توسط  .3

  برگشتی و ...(
 ارسال وثیقه و ضمانت تسهیالت  .4
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 شارژ اعتبار در کیف اعتباری کاربر  .5
) راهنمای نحوه ثبت سفارشات  برای ثبت سفارش و خرید کال  طرف قرارداد والتا  حضوری مراجعه به فروشگاه های  .6

 حضوری جداگانه در اختیار فروشگاه قرار خواهد گرفت ( . 
 

 سفارشات تسویه  نحوه و زمان  
ری  برای فروشگاههای حضو  و ساعت    48تا حداکثر    24طی بازه  برای فروشگاههای آنالین    ،تسویه خریدهای اقساطی انجام شده  

بصورت خودکار به حساب  و مبالغ سفارشات ثبت شده ،  ات انجام شده  از ثبت سفارش ساعت بعد  72تا حداکثر  48طی بازه 
 فروشگاه واریز می گردد.
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