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راهنامی کاربری تلفن بانک
ــات  ــه ای از خدم ــه مجموع ــت اســت ک ــن ثاب ــر خطــوط تلف ــی ب ــزار مبتن ــک اب ــک ی ــن بان تلف

مختلــف بانکــی را بــه کمــک شــاره کارت و یــا شــاره ســپرده بانک آینــده بــه کاربــران ارائــه 

می دهــد. 

نحوه فعال سازی تلفن بانک
1- افتتــاح ســپرده در بانک آینــده و دریافــت کارت، رمــز دوم و رمــز حســاب )بــرای اســتفاده از 

خدمــات کارت، داشــن کارت بانکــی از یکــی از بانک هــای کشــور کافــی اســت.(

2- متاس با شاره 2957 از طریق تلفن خط ثابت و یا تلفن همراه

3- انجام عملیات مطابق با راهنای صوتی سیستم

ــه اعــام می شــود شــاره گیری  ــی ک ــا دکمه های ــرای اســتفاده از هــر خدمــت الزم اســت ت 4- ب

مناییــد.

خدمات تلفن بانک
صورتحساب )از طریق شامره کارت و شامره حساب(

• دریافت موجودی

• دریافت 3 گردش آخر )شامل: مبلغ تراکنش، نوع تراکنش و تاریخ تراکنش(

• دریافت صورت حساب از منابر )سه ماهه و در بازه زمانی دلخواه(

• پرداخت قبوض خدماتی )با استفاده از کارت بانک آینده و سایر کارت های عضو شتاب(

پرداخت قبوض خدماتی

• پرداخت از طریق کارت های بانکی )بانک آینده و سایر بانک ها(

انتقال وجه

• انتقال وجه به یکی از سپرده های خود در بانک آینده با استفاده از رمز سپرده

پرداخت اقساط )از طریق شاره کارت و شاره حساب(

• پرداخت اقساط تسهیات با استفاده از رمز سپرده و شاره ی تسهیات

پرداخت اقساط

• پرداخت اقساط تسهیات با استفاده از رمز سپرده و شاره تسهیات

سایر

• اعام مفقودی کارت

• تغییر رمز کارت
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• تغییر رمز حساب

• دریافت شاره ی شبا )از طریق شاره حساب و بدون نیاز به رمز(

ــده و ســایر  ــا اســتفاده از کارت بانک آین ــن همــراه و وایکمــس )ب ــد شــارژ مســتقیم تلف • خری

کارت هــای عضــو شــتاب(

ابزارهای استفاده از تلفن بانک
اســتفاده از خدمــات تلفــن بانک آینــده، از طریــق شــاره گیری بــا تلفــن همــراه و تلفــن ثابــت 

ــر اســت. امکان پذی

 

توصیه های امنیتی استفاده از تلفن بانک
ــا ســامانه تلفــن بانک آینــده، رصفــا بایســتی از طریــق شــاره اعــام شــده  - برقــراری ارتبــاط ب

توســط بانــک، انجــام شــود.

ــی و  ــای عموم ــات، از تلفن ه ــه عملی ــام هرگون ــک و انج ــن بان ــامانه تلف ــه س ــت ورود ب - جه

ــد، اســتفاده  ــرار دارن ــن مداربســته ق ــه دوربی ــی کــه در مکان هــای مجهــز ب ــن تلفن های همچنی

نکنیــد.

ــا  ــال شــنود و ی ــه احت ــک از اســتفاده دســتگاه هایی ک ــن بان ــا تلف ــاط ب ــراری ارتب - جهــت برق

ــد. ــی آن هــا مــی رود، خــودداری کنی ردیاب

- هنــگام وارد منــودن شــاره حســاب و کلمــه عبــور، مراقــب عــدم رویــت آن توســط اشــخاص 

حــارض در محــل باشــید.

- درصــورت قطــع ارتبــاط بــا شــبکه در حیــن اســتفاده از ســامانه تلفــن بانــک، هیــچ متاســی از 

ــر متاســی دریافــت  ــردد. اگ ــرار منی گ ــا شــا برق ــات بانکــی، ب ــه عملی ــک جهــت ادام طــرف بان

کردیــد، متــاس را قطــع منــوده و از خــط دیگــری جهــت برقــراری ارتبــاط بــا تلفــن بانــک اســتفاده 

مناییــد.

- چنانچــه از دســتگاه تلفــن دارای صفحــه منایــش اســتفاده می کنیــد، پــس از امتــام کار عملیــات 

انجــام شــده را از حافظــه دســتگاه پــاک مناییــد.

- درصــورت بــروز احتــال ســوء اســتفاده از حســاب کاربــری شــا، امــکان غیرفعال ســازی تلفــن 

بانــک و اخــذ رمــز جدیــد، از طریــق مراجعــه بــه شــعب بانک آینــده وجــود دارد.

مرکز ارتباط آینده
مشــری گرامــی درصــورت بــروز هرگونــه مشــکل و طــرح ســواالت مرتبــط بــا محصــوالت 

ــا مرکــز  بانکــداری دیجیتــال بانک آینــده، می توانیــد از طریــق شــاره متــاس 27۶۶32۰۰-۰21، ب
ــد. ــل فرمایی ــاس حاص ــده مت ــاط بانک آین ارتب








