به صورت خودكار كسر و به مشتري اطالع رساني ميگردد.

-6باعنایتبهاین کهپرداختترددهاي  «آنیرو»باتاييدشخصمشتريصورت

پرداخت الکترونیک
عوارض ETC

می گیرد بعد از كسرمبلغ از كيف پول وی امكان بازگشت وجه ميسر نميباشد.

 -7درصورت كمبود موجودي برچسب ابتدا مشتري باید نسبت به افزايش

موجودي خود در صفحه مذكور و يا يكي از درگاههاي بانك مسكن اقدام و

پس از آن  عمليات تسويه را انجام دهد.

 -8در صورت رويت مغايرت در ترددهاي نمايش داده شــده و يا هر گونه
اعتراض در خصوص تردد ،مشتريان می توانند پيش از پرداخت در سايت

پاییــــــز 1400

 www.aaniro.irمغايرت تردد خود را ثبت و پيگيري نمايند.

 -9وجود بیش از یک برچسب در یک خودرو به دلیل اخالل در پردازش
اطالعات در سامانه مجاز نبوده و منجر به جریمه می شود .در صورت بروز

مشــکل و غیر مجاز بودن پیامک تردد ،جهت رفع مغایرت پیش آمده در

مشتریان گرامی  ،شما می توانید با اسکن کد زیر همواره از آخرین
اطالعات و یا تغییرات مفاد این بروشور اطالع حاصل نمایید.

اسرع وقت و قبل از اتمام مهلت پرداخت ،به شعب منتخب بانک مسکن  ،

مراجعهفرمایید.

  -10هر برچسب دارای یک شماره شناسایی است که به عنوان شناسه یکتا

جهت اعمال تغییرات یا شارژ برچسب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  -11در صورت عدم پرداخت بدهي تا پیش از موعد مقرر (در حال حاضر 7

روز پس از تردد) ،عدم داشتن برچسب یا عدم وجود اعتبار کافی و یا غیر فعال

بودن برچسب خودرو توسط پليس راهور جريمه خواهد شد.

مبلغ جریمه در هر سال متناسب با افزایش قیمت عوارضی ها بازنگری میگردد.

 -12نحوه پرداخت دو عوارضي «تهــران  -پرديس» و «اهواز -بندر امام»

كماكان به صورت قبل و با كسر اتوماتيك از موجودي برچسب الکترونیک 
عوارض مشتريان مي باشد.

تخفیف در تردد  در آزادراه ها

* تخفیف 20درصدی پالک های عمومی»ت» و «ع»  در آزادراه تهران  -پردیس

* تخفیــف  30درصدی برای خودروهای دارای بیش از  40تردد در ماه در
آزادراه تهران  -پردیس

* تخفیف در تردد توسط آزادراه ها تعیین می گردد و احتمال تغییر آن در هر

زمانی بنابر تصمیم ذینفعان آزادراه ها امکان پذیر است.
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021-61088
www.bank-maskan.ir
روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر(عج) -باالتر از میدان ونک
خیابان عطار -ستاد مرکزی بانک مسکن
صندوق پستي193954774:
توجــه :شــرايط و ضوابــط مطرح شــده در اين
بروشــور تابع شــرايط اعالم شــده از سوي بانک
مرکزي جمهوري اســامي ایران ميباشــد ،لذا
در صــورت تغييــر ضوابــط و قوانيــن ،مفاد آن
تعهدي براي بانک مســکن ايجــاد نخواهد کرد.

پرداخت الکترونیک عوارض

 - 3ثبت درخــــواست مغـــایرت در تردد و یا جریمـــه در سامـانه

   یک نمونه از نصب صحیح برچسب

www.maskan-avarezi.ir

ETC
  بانک مسکن به منظور رفاه حال مسافران و هموطنان گرامی  ،برای اولین بار

           مشاهده موجودی حساب برچسب پرداخت الکترونیک عوارض

الکترونیک عوارض در آزاد راه های تهران  -پردیس  ،اهواز -بندر امام و قم

اینترنت و مراجعه به سایت  www.maskan-avarezi.irو ورود به بخش

مشاهده موجودی حساب «برچسب پرداخت الکترونیک عوارض» ازطریق

در کشور به همت وزارت راه و شهرسازی اقدام به راه اندازی سیستم پرداخت

کاربران سامانه امکان پذیر است .

نموده است.

همچنین در تمامی ترددها و عملیات مالی نیز مانده برچسب به مشتری توسط

رانندگان محترم می توانند با تهیه «برچسب پرداخت الکترونیک عوارض» و

پیامک اطالع رسانی می شود .

نصب آن بر روی شیشه خودروی خود بدون توقف در خطوط اختصاصی
این پروژه در عوارضیها و تمامی آزادراه های طرح «آنی رو »تردد نمایند.

           نحوه خرید برچسب پرداخت الکترونیک عوارض

نکاتمهم

           نحوه شارژ اعتبار برچسب پرداخت الکترونیک عوارض

  - 1هزینه اولیه تهیه برچسب پرداخت الکترونیک عوارض تنها برای یک بار

  - 1ثبت درخواســت در ســایت  www.maskan-avarezi.irو دریافت

   - 1مراجعه به سایت   www.maskan-avarezi.irو خرید اعتبـــار از طریق

از متقاضی دریافت می شود و قابلیت شارژ آن به دفعات امکان پذیر است.

  - 2مراجعه حضوری به نمایندگان مجاز فروش برچسب که توسط مرکز

  - 2استفاده از سامانه همراه بانک مسکن

در آزادراههاي ذکر شده ،بهصورت تكي ميسر نبوده و مشتريان بایدتمامي

  - 3باجه های مستقر در ایستگاه عوارضی مجهز به سیستم پرداخت الکترونیک 

   - 4تمامی خودپردازها  ،کیوسک ها و اینترنت بانک مسکن

  - 4شعب منتخب بانک مسکن

  - 6شــعب منتخب بانک مسکن (نشانی شعب در ســایت www.maskan-

برچسب توسط پست

راهبری سامانه پرداخت عوارض الکترونیک کشور معرفی شده اند.

کارت های عضو شبکه شتاب

 - 2از تاریخ  1400/05/16امكان پرداخت و تسويه ترددهاي صورت گرفته

بدهي عوارض آزادراهي خود را به صورت يك جا پرداخت نمايند.

  - 3استفاده از سامانه تلفنبانک مسکن   021 - 64096

 - 3مشتريان پس از ورود به سامانه پرداخت الكترونيك عوارض و بدون نياز

 - 5باجههای مستقر در عوارضی های مجهز به سیستم پرداخت الکترونیک عوارض

به مراجعه به شعب و اخذ نام كاربري ميتوانند در قسمت «ورود با شماره

(نشانی شعب در سایت www.maskan-avarezi.irدر دسترس می باشد).

 avarezi.irقابل دسترس می باشد)

همراه» ثبت شــده را وارد نمایند .در ادامه رمز يكبار مصرف براي مشتري

با راه اندازی طرح «آنی رو » و ثبت ترددها صرفا توسط دوربینهای پالکخوان،

سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض کشور معرفی شده اند.

عوارض

 - 5دریافت برچسب مجازی:

امکان ثبت نام مشتری و ثبت پالک خودرو بدون هزینه در این سامانه فراهم

شده است .همچنین مشتریان می توانند از طریق «کیف پول الکترونیک پرنا»

نسبت به ثبت اطالعات خودرو و دریافت برچسب مجازی اقدام نمایند.

 - 7مراجعه حضوری به نمایندگان مجاز فروش برچسب که توسط مرکز راهبری

پيامك ميگردد و با ورود رمز مذكور مشتري قادر به ورود به سامانه و مشاهده

  - 8کیف پول الکترونیک پرنا

 -4بعد از تردد مشتري از آزادراههاي تحت پوشش  «آنی رو » و ارسال تردد

            ارتباط با سامانه پرداخت الکترونیک عوارض کشور

 -5با مراجعه به سامانه پرداخت عوارض آزادراهي بانك مسكن به آدرس

و پیشنهادات خود به روش های زیر با مرکز راهبری سامانه پرداخت الکترونیک 
 - 1پست الکترونیک به نشانی etc@bank-maskan.ir

آزادراهي به صورت خودكار به بانك مسكن صادر می گردد ،بنابر این با هر

محل نصب برچسب وسط شیشه جلو ،از سمت داخل خودرو ،پشت آینه در
روی برچسب از داخل خودرو قابل خواندن باشد.

  - 2تماس با شماره تلفن 021-61088
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پرداخت بدهي هاي مشتريان ،براي ايشان پيامك ميشود.

 www.maskan-avarezi.irو انتخــاب دكمه «پرداخت بدهي خودكار»

عوارض کشور ارتباط برقرار نمایند :

ناحیه نقطه سیاه و با فاصله از قاب باالیی شیشه میباشد ،بهگونهای که نوشته

و پرداخت ترددهاي خويش مي باشد.

مشتريان به سامانه  ETCبانك مسكن ،لينك سامانه جهت دريافت ،استعالم و

 کاربران این سامانه می توانند در صورت نیاز به خدمات پشتیبانی و ارسال انتقادات

          نحوه نصب برچسب پرداخت الکترونیکی عوارض

برچسب» ) شماره برچسبی كه در پيامك تردد برايشان اعالم شده و « شماره

و تاييد اقرارنامه مندرج در ســامانه ،مجوز الزم جهت بازپرداخت بدهي

تردد جديد مبلغ بدهي در صورت وجود مانده در حساب متصل به برچسب
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