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  مقدمه

 هـاي خـودپرداز،    دستگاههاي متنوعي نظير استفاده از  در جهت تسهيل استفاده از خدمات بانكداري، روش
تـرين روش   ترين و سـاده  شك در دسترس اما بي. وجود دارد... و  ،همراه اينترنت بانك، همراه بانك، انكاينترنت ب

 .باشد جهت انجام امور بانكي استفاده از تلفن ثابت مي

  .  ، تهيه شده استتلفن بانكاين مستند به منظور آشنايي و باال بردن اطالعات كاربران در زمينه استفاده از 

  فاده از تلفن بانكمزاياي است

  يادگيري آسان، نسبت به ساير روشها 

  تلفن بانكراهنماي شنيداري در هنگام استفاده از 

 جويي در وقت و هزينه رفت و آمد صرفه  
 پرداخت يا انتقال وجه در هر ساعت از شبانه روز  
 عدم جابجايي وجه نقد 

  

  امكانات تلفن بانك

  موجودي اطالع از 

 از طريق دورنگار يا دريافت صورتحساب ت شنيدارياطالع از صورتحساب بصور  
  پرداخت قبض  
  انتقال وجه 

 عمليات تسهيالت 

 عمليات چك  
  كارتمسدود كردن 

 عمليات تغيير رمز و نام كاربري 

 اطالع از شماره شبا  
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  توضيحات

 است ”2.0.12-902“نسخه  تلفن بانك راهنمايمستند،  اين. 

 نماييد ر زير مشاهده ميتوضيح عالئم بكار رفته در متن را، د:  

اطالعات بيشتر:     هشدارهاي صوتي:     هاي صوتي پيام: 

  تعريف:       نكته:     هشدار، توجه:   
 واردنماييد گوش دهيد، سپس اطالعات را را خوب پيام صوتي، عجله نكنيد، تلفن بانك درهنگام استفاده از. 

 به شما اجـازه  پيام خطاادامه دهيد تا پس از شنيدن اي را اشتباه وارد نموديد، آن مرحله را  شماره اگر ،
 .گيري نماييد توانيد ارتباط را قطع و مجددا شماره رد نمودن مجدد اطالعات داده شود و يا ميوا

 گردانده شـويد و مجبـور بـه    ازممكن است در صورت اشتباه وارد نمودن اطالعات، به يك مرحله قبل ب
  .ورود اطالعات از ابتدا شويد

  استفاده نماييد ستارهاز كليد  خط تيرهبه جاي  شماره سپردهورود در.  
 202*10*1007*1به اين شكل وارد شود   202-10-1007-1يعني شماره سپرده   

  را فشار دهيد  كليد مربع... پس از ورود اطالعاتي نظير شماره سپرده، رمز، تاريخ، كلمه عبور و. 

 ها با آنچه در ايـن مسـتند ذكـر     ها يا گزينه شماره سرويس هاي صوتي پخش شده، ممكن است در پيام
 .شود را انتخاب نماييد اي كه در پيام صوتي اعالم مي شده، متفاوت باشد كه بايد همان شماره

    نكات امنيتي

  ،از اهميت بااليي برخوردار است، در حفـظ آنهـا   رمزهاي اول و دوم اطالعات كارت، سپرده، نام كاربري
 .دقت كنيد

  موارد نياز استاين ت ورود به تلفن بانك، حداقل به يكي از جه

  و رمز دوم) 1رقمي حك شده روي كارت 19يا  16شماره (ارت عضو شتاب كشماره  
  شماره سپرده و رمز 

  يا رمز يكبار مصرف رمز اول تلفن بانك(نام كاربري و كلمه عبور( 

 شماره مشتري و رمز  
   

                                                            
1. Pan Number 
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  شروع : مرحله اول 
  

  .گيري نماييد اي كه از طرف بانك اعالم شده است را شماره بايد شماره، تلفن بانكبه جهت ورود  - 1

قابـل انجـام   ) موبايـل ( تلفن همراهو همچنـين   تلفن ثابتاز طريق دستگاه  تلفن بانكاستفاده از خدمات 
  .است

   .)1  پيام(شود تا نوع ورود خود را انتخاب نماييد  سپس در پيامي از شما خواسته مي - 2

  

  
  انتخاب كليد جهت ورود -1  پيام

. باشد هاي ورود مي ساير روش ازتر  ، متفاوتورود بعنوان مهمانو  ورود با كارتقابل ارائه در  هاي سرويس
  . ح خواهيم داداين ورودها را بطور مستقل در ادامه شربهمين جهت 

، نحوه ورود آنها توضيح داده )شماره مشتري، نام كاربري، شماره سپرده(همچنين جهت ساير ورودها 
هاي آنها توضيح  سرويسهاي قابل ارائه در آنها مشابه يكديگر است، يكبار  شود و از آنجا كه سرويس مي

  .شود داده مي

  
   

  لطفا نوع ورود را انتخاب نماييدخوش آمديد؛ 

 كليد كارت اورود ب ،  

  كليد شماره سپرده باورود ،  

  كليد نام كاربري باورود ،  

 كليد شماره مشتري ورود با ،  

 كليد مهمانرود بعنوان و ،  
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  ل ارائه در هر نوع ورود معرفي انواع ورود و خدمات قاب: مرحله دوم 
  

  "كارت"  ورود به سيستم از طريق

رمز و سپس  شماره كارتشود تا ابتدا  از شما خواسته ميدر صفحه ورود، در صورت انتخاب كليد 
و  لموجودي كدر صورت صحيح وارد نمودن اطالعات كارت، بالفاصله ). 2  پيام(را وارد نماييد  كارت دوم

  شود كارت، به شما اعالم ميموجودي قابل برداشت 
  

  

  
  و اعالم موجودي كارت "كارت"ورود به سيستم از طريق   -2  پيام

اشتباهي انجام داده باشيد به تناسب نوع اشتباه  رمز دوم كارتيا  شماره كارتاگر در وارد نمودن 
خود را وارد نماييد  شماره كارتشود دوباره  هاي خطايي را خواهيد شنيد، سپس از شما خواسته مي يغامپ
  ).3  پيام(

  

  

  
  هاي خطا پيام  -3  پيام

 اره كارت وارد شده نامعتبر استشم  

 رمز كارت نامعتبر است 

 لطفا دوباره سعي كنيد  

 براي بازگشت به . را فشار دهيد  كليد مربعخود را وارد نموده و  شماره كارتفا لط
  .را فشار دهيد كليد مربعو سپس  كليد ستارهمنوي قبل 

  را فشار دهيد  كليد مربعخود را وارد نموده و  رمز دوم كارتلطفا. 

  ريال 549560357ريال ، موجودي قابل برداشت  549560357موجودي كل  



    راهنماي تلفن بانك 
 

8 

كه با ) 4  پيام(شوند  معرفي مي كارت منوي اصليدر پس از شنيدن موجودي، در پيامي خدمات قابل ارائه، 
  . به آن دسترسي پيدا خواهيد كرد گير دستگاه تلفن از طريق شمارهفشردن شماره هر خدمت 

  

  
  منوي اصلي كارت   -4  پيام

 كارت انسداد  

فشار دهيد تا پيام را  ، كليد كارت منوي اصليد نمودن كارت، پس از شنيدن پيام جهت مسدو - 1
 ).5  پيام(، پخش شود مربوط به انسداد كارت پخش شود

  

  
  مسدود كردن كارت  -5  پيام  

 . را فشار دهيدو جهت انصراف كليد  د جهت مسدود نمودن كارت كلي - 2

  ،شماره . را فشار دهيد ، و براي انصراف، كليد  كليدبراي تاييد انسداد كارت
 ..........  كارت 

 كليد، انسداد كارت   

 كليد دريافت موجودي ، 

 كليد صورتحساب ، 

 كليدمديريت پرداخت ،  

 را فشار دهيد  ، كليدانتقال وجه كارتي 

  را فشار دهيد كليد  آخرين پيام پخش شده تكراربراي 

 را فشار دهيد به منوي قبل كليد ستاره بازگشت  براي 

 را فشار دهيدبراي خروج از سامانه كليد صفر  
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 منوي اصليرا خواهيد شنيد و به  كارت با موفقيت مسدود شدپيام  در صورت انتخاب كليد 
 كارت منوي اصليبا انصراف از عمل مسدود نمودن به  گرديد و در صورت انتخاب كليد  بازمي

  .باز خواهيد گشت

 دريافت موجودي  

 موجودي كلرا فشار دهيد تا  كليد ، كارت منوي اصليز شنيدن پيام پس اجهت دريافت موجودي،  - 1
  ).6  پيام(اعالم شود  موجودي قابل برداشتو 

  

  
  اعالم موجودي  -6  پيام

كه با ) 4  پيام(د شو معرفي مي كارت منوي اصلير پس از شنيدن موجودي، در پيامي خدمات قابل ارائه، د - 2
  . به آن دسترسي پيدا خواهيد كرد گير دستگاه تلفن از طريق شمارهفشردن شماره هر خدمت 

 صورتحساب  

 .را فشار دهيد  ، كليد)4  پيام( منوي اصلي كارتجهت دريافت صورتحساب، پس از شنيدن پيام  - 1

از و جهت دريافت كليد  سه گردش آخر حسابشود جهت شنيدن  در پيام صوتي، از شما خواسته مي - 2

  ).7  پيام(را فشار دهيد  كليد  طريق دورنگار

  

  
  دريافت صورتحساب  -7  پيام

منوي بصورت صوتي براي شما پخش خواهد شد و در انتها به  صورتحساب، ورت فشردن كليد در ص - 3
 . گرديد باز مي كارت اصلي

  .را فشار دهيد ، كليد دورنگار ارسالو براي كليد براي اعالم گزارش 

 ريال  549560357ريال ، موجودي قابل برداشت  549560357موجودي كل 
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كليد  فرض شماره پيش ارسال دورنگار بهشود تا جهت  ، از شما خواسته ميدر صورت فشردن كليد  - 4
ارسال دورنگار به و براي  ، كليد ايد كه با آن تماس گرفتهاي  همين شماره ارسال دورنگار به، 

 .را فشار دهيد كليد  اي ديگر شماره

را فشار را وارد و كليد  شماره دورنگارشود تا  از شما خواسته ميدر صورت انتخاب كليد
  ).دو مرتبه(دهيد 

  مديريت پرداخت  

منوي اصلي ، از تهاي پرداخ سرويسيا ساير  خريد شارژ تلفن همراه، پرداخت قبضجهت انجام پرداختهايي نظير 

و جهت استفاده از ساير  كليد  پرداخت قبضجهت  در ادامه،. را فشار دهيد كليد  كارت
  .  را فشار دهيد كليد  هاي پرداخت سرويس

  

  
  منوي مديريت پرداخت  -8  پيام

 پرداخت قبض 

 .را فشار دهيد كليد ، هاي پرداخت سرويسمنوي دن پيام پس از شني، پرداخت قبضجهت  - 1

  ). 9  پيام(را وارد نماييد  شناسه پرداختو  شناسه قبضشود  در پيامي از شما درخواست مي - 2

  

  
  پرداخت قبض  -9  پيام

  بازگشت به منوي  براي .را فشار دهيد  مربع كليدرا وارد نموده و  قبض شناسهلطفا
 .را فشار دهيد  مربع كليدو سپس  قبل كليد ستاره 

 را فشار دهيد  مربعكليدرا وارد نماييد وشناسه پرداختلطفا. 

 كليد، پرداخت قبض   

 كليد هاي پرداخت ساير سرويس ، 

  را فشار دهيد كليد  آخرين پيام پخش شده تكراربراي 

 را فشار دهيد بازگشت به منوي قبل كليد ستاره  براي 

 را فشار دهيدبراي خروج از سامانه كليد صفر  
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اشتباهي انجام داده باشيد به تناسب نوع اشتباه  شناسه پرداختيا  شناسه قبضاگر در وارد نمودن 
  ).10  پيام(شنيد هاي خطايي را خواهيد  پيغام

  

  
  ه پرداختشناسيا  شناسه قبضهاي خطا در صورت اشتباه بودن  پيام  -10  پيام

به شما  انصرافو يا  تاييد، پيامي جهت دريافت شناسه پرداختو  شناسه قبضدر صورت صحيح وارد نمودن  - 3
  ).11  پيام(شود  آن اعالم مي مبلغو  نوع قبضشود همچنين  اعالم مي

  

  
  تاييد يا انصراف از پرداخت قبض  -11  پيام

، و اعالم باقيمانده رييشماره پيگ بهمراه پيام پرداخت با موفقيت انجام شد، در صورت انتخاب كليد
 منوي اصليسپس جهت انجام عمليات جديد، به . موجودي كارت پس از كسر مبلغ قبض را خواهيد شنيد

  .شويد بازگردانده مي منوي مديريت پرداختبه  ،در صورت انتخاب كليد . شويد بازگردانده مي كارت

پرداخت نموده باشيد، ...) و  همراه بانك، اينترنت بانك( از طريق همين بانك از هر كانالياگر قبض را قبال 
  .)12  پيام( ، پيام تكراري بودن تراكنش را خواهيد شنيدپس از انتخاب كليد 

  

  
  پيام تكراري بودن پرداخت يك قبض  -12  پيام

 اين عمليات قبال انجام شده است. 

را فشار دهيد مشخصات پرداخت  و براي انصراف، كليد  براي تاييد پرداخت كليد 
  ريال....... مبلغ قابل پرداخت ....... در ادامه اعالم خواهد شد قبض 

 استنامعتبر  شناسه قبض 

 را وارد نموده و  سه قبضشنانامعتبر است، لطفا دوباره سعي كنيد، لطفا  شناسه پرداخت
 .را فشار دهيدمربعكليد
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 هاي پرداخت ساير سرويس  

آن اقدام  پرداختتعريف شده آگاه شويد و نسبت به  هاي پرداخت سرويستوانيد از فهرست  مي بخشدر اين 
و يا هر نوع پرداخت ديگري است كه  هاي مردمي كمك، خريد شارژ: املها ش اين سرويس). 13 پيام(نماييد 

 سپرده مقصدعدم نياز به وارد نمودن مشخصات  ،هاي پرداخت سرويساز مزاياي . توسط بانك تعريف شده باشد
  .باشد مي

  

  
  تهاي پرداخ منوي ساير سرويس -13 پيام

 

 
   

   كليد ...... خريد شارژ

   ، كليد ...ي خيريه به ها كمك
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  "شماره مشتري"و  "نام كاربري"، "شماره سپرده"  ورود به سيستم از طريق

  سپس در پيامي از شما  .فشار دهيدرا در صفحه ورود  كليد ، شماره سپردهجهت ورود از طريق
ر صورت صحيح وارد نمودن د). 14  پيام(را وارد نماييد رمز و سپس  سپردهشماره تا ابتدا شود  خواسته مي

  .شود ، به شما اعالم ميسپردهموجودي قابل برداشت و  موجودي كلاطالعات، بالفاصله 

  

  
  سپردهو اعالم موجودي  "سپرده"ورود به سيستم از طريق   -14  پيام

  را وارد نماييد نام كاربري ور صفحه ورود فشار دهيد را د، كليد نام كاربريجهت ورود از طريق. 

  

  
  "نام كاربري"ورود به سيستم از طريق  -15 پيام

استفاده  ازرمزسدر صورتي كه براي ورود از دستگاه ، )16 پيام(نوع رمز خود را انتخاب نماييد  سپس - 1
توضيح هنگام دريافت رمز از بانك،  آنچه، را انتخاب و مطابق رمزهاي يكبار مصرفيكي از انواع  نماييد مي

  .را جهت وارد نمودن رمز ايستا وارد نماييد در غير اينصورت كليد . 1عمل نماييد شده،داده 

                                                            
1.  شود استفاده نماييد ر مي، بر روي صفحه آن ظاهرمزسازاي كه پس از فشار دادن دكمه  ، كافيست از شمارهشمارنده جهت ورود با رمز .  

  دكمه ، سپس را وارد نماييد رمزسازرمز دستگاه ، ابتدا رمز –شمارنده رمز  با جهت ورودOk و از عددي كه بـر روي صـفحه آن   را فشار دهيد آن ،
  . استفاده نماييدشود، بعنوان رمز يكبار مصرف  ظاهر مي

  و دكمه را وارد نماييد رمزسازتگاه رمز دس، ابتدا پاسخ –درخواست رمز با  ورود جهت ،Ok انتخـاب   پس ازكه  اولي عدد سپس .را فشار دهيد آن 
شود ظاهر  رمزسازتا عددي بر روي صفحه را فشار دهيد  آن Okوارد نماييد، و دكمه  رمزسازدر  شودرا مياعالم  )پاسخ –درخواست (يكبار مصرف رمز 

كـه   دومـي  عددتوليد نشده بود، بايد  رمزسازدر صورتي كه پس از اين مرحله هنوز عددي بر روي صفحه  .گير وارد نماييد را از طريق شمارهكه آن 
روي  بر رمز يكبارمصرفتا دهيد  را فشار آن Okو دكمه نماييد  رمزساز را نيز وارد شود اعالم مي )پاسخ –درخواست (رمز يكبار مصرف  انتخاب  پس از
  .شودظاهر  رمزسازصفحه 

  براي بازگشت به . را فشار دهيد  مربع كليدخود را وارد نموده و  نام كاربريلطفا
 را فشار دهيد  مربع كليدو سپس  منوي قبل كليد ستاره 

  به  ستاره كليداز . را فشار دهيد  كليد مربعخود را وارد نموده و  سپردهشماره لطفا
و سپس  كليد ستارهبراي بازگشت به منوي قبل . هاي تيره استفاده نماييد جاي خط
  .را فشار دهيد كليد مربع

  را فشار دهيد  كليد مربعرا وارد نموده و رمز لطفا. 

 ريال 673163494ريال ، موجودي قابل برداشت 673163494موجودي كل  
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  "نام كاربري"ورود به سيستم از طريق  -16 پيام

  ).17 پيام(شود تا نسبت به وارد نمودن رمز خود اقدام نماييد  در مرحله بعدي از شما خواسته مي - 2

  

  
  ورود با رمز ايستا -17 پيام

هاي خود را  شود يكي از سپرده ، در پيامي از شما خواسته ميرمزو  مشتري شمارهصحيح بودن  درصورت
در صورت صحيح وارد نمودن  ).18 پيام(بعنوان سپرده پيشفرض، جهت انجام عمليات بانكي وارد نماييد 

  .شود ميآن، به شما اعالم  موجودي قابل برداشت و  موجودي كلشماره سپرده، بالفاصله 

  

  
    وارد نمودن شماره سپرده -18 پيام  

 .را نيز وارد نماييد شماره مشتريوارد شده باشيد، بايد  نام كاربرياي مشترك باشد و با  اگر سپرده

  د سپس در پيامي از شما را در صفحه ورود انتخاب نمايي كليد ، مشتريشماره جهت ورود از طريق
 . را وارد نماييد رمزسپس و  مشتريشماره شود تا ابتدا  خواسته مي

 كليد را فشار دهيد از    مربع كليدو  لطفا شماره سپرده پيشفرض خود را وارد نموده
 كليد ستارههاي تيره استفاده كنيد براي بازگشت به منوي قبل  جاي خطه ب  ستاره

  .را فشار دهيد  كليد مربعو سپس  

 ريال 49560357ريال ، موجودي قابل برداشت 95603574موجودي كل 

  كليد براي بازگشت به منوي قبل . را فشار دهيد  مربع كليدو لطفا رمز را وارد نموده
  را فشار دهيد  ستاره

 ورود با رمز ايستا كليد 

  كليد ورود با رمز يكبار مصرف از نوع شمارنده  
  كليد رمز -ورود با رمز يكبار مصرف از نوع شمارنده   
  كليد پاسخ -درخواست ورود با رمز يكبار مصرف از نوع   
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هاي خود  شود يكي از سپرده ، در پيامي از شما خواسته ميرمزو  شماره مشتريصحيح بودن  صورتدر  - 3
در صورت صحيح وارد  .)19 پيام( را بعنوان سپرده پيشفرض، جهت انجام عمليات بانكي وارد نماييد

  .شود آن، به شما اعالم مي موجودي قابل برداشت و  موجودي كلنمودن شماره سپرده، بالفاصله 

  

  
    وارد نمودن شماره سپرده -19 پيام  

اشتباهي انجام داده باشيد به تناسب رمز  يا ه مشتريشماريا  نام كاربري يا سپردهشماره اگر در وارد نمودن 
را وارد  اطالعاتشود دوباره  را خواهيد شنيد، سپس از شما خواسته مي هاي خطايي نوع اشتباه پيغام

  .نماييد

كنيد، از شما خواسته شود تا پيش از ادامه كار نسبت به  ممكن است در اولين باري كه رمز را وارد مي
شود تا كلمه عبور فعلي را  ابتدا از شما خواسته ميجهت تغيير رمز، . )20 پيام( م نماييدتغيير رمز اقدا

  .نماييد سپس در دو مرحله كلمه عبور جديد را وارد مي. وارد نماييد

  

  
  تغيير رمز -20 پيام

  پيام(شوند  معرفي مي منوي اصليشنيدن موجودي، در پيامي خدمات قابل ارائه، در رحله ورود و طي مپس از 
  . به آن دسترسي پيدا خواهيد كرد گير دستگاه تلفن از طريق شمارهكه با فشردن شماره هر خدمت ) 21

  كلمه ا براي امنيت بيشتر ايد لطف وارد شده كلمه عبورشما براي اولين بار است كه با اين
  .خود را تغيير دهيدعبور 

  را فشار دهيد  كليد مربعلطفا رمز قبلي خود را وارد نماييد و. 

  كليد مربعو ) رقم معتبر است 20تا  8طول رمز از (لطفا رمز جديد خود را وارد نماييد 
 .را فشار دهيد 

 شار دهيدرا ف  كليد مربعلطفا رمز جديد خود را وارد نماييد و.  

  كليد را فشار دهيد از    ربعم كليدلطفا شماره سپرده پيشفرض خود را وارد نموده و
 كليد ستارههاي تيره استفاده كنيد براي بازگشت به منوي قبل  جاي خطه ب  ستاره

  .را فشار دهيد  كليد مربعو سپس  

 ريال 49560357ريال ، موجودي قابل برداشت 95603574موجودي كل 
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   منوي اصلي  -21  پيام

 مديريت سپرده  

دريافت شويد در اين قسمت امكان  وارد مي مديريت سپردهبه قسمت  منوي اصلياز با انتخاب كليد 
  . سپرده پيشفرض را خواهيد داشت صورتحسابو همچنين دريافت  موجودي

  

  
  اصلينوي م  -22  پيام

                                                            
  باشد ، اين سرويس فعال مينام كاربريرت ورود با در صو. 

 كليد، دريافت موجودي   

 كليد صورتحساب ، 

  را فشار دهيد  مربعكليد آخرين پيام پخش شده تكراربراي 

 را فشار دهيد بازگشت به منوي قبل كليد ستاره  براي 

 را فشار دهيدسامانه كليد صفربراي خروج از  

 كليد، مديريت سپرده   

 كليد انتقال وجه ، 

 كليد مديريت پرداخت ، 

 كليدمديريت چك ،  

 كليدمديريت تسهيالت ،  

 كليدمديريت كارت ،  

 كليدتغيير تنظيمات ،  

 كليدخدمات عمومي ،  

 كليدتغيير سپرده پيشفرض ،   

  دهيدرا فشار   مربع كليد آخرين پيام پخش شده تكراربراي 

 را فشار دهيد بازگشت به منوي قبل كليد ستاره  براي 

 را فشار دهيدبراي خروج از سامانه كليد صفر  
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 انتقال وجه  

شويد در اين قسمت امكان انجام انواع  وارد مي انتقال وجهبه قسمت  منوي اصلياز با انتخاب كليد 
  . انتقال وجه را خواهيد داشت

  

  
  انتقال وجهمنوي   -23  پيام

 انتقال وجه عادي 

وارد نماييد، تا  منوي انتقال وجهرا در  كليد بانكهمين در   اي سپردهبه  پرده خودسجهت انتقال وجه از  - 1
 ). 24  پيام(وارد شويد  انتقال وجه عاديمنوي به 

 .را فشار دهيد كليد  ثبت انتقال وجهسپس جهت  - 2

  

  
 منوي انتقال وجه عادي -24  پيام

  .)25  پيام( را وارد نماييد مبلغ شود تا در پيامي خواسته مي - 3

  از كليد ستاره . را فشار دهيد  كليد مربعرا وارد نموده و  شماره سپرده مقصدلطفا
 .هاي تيره استفاده نماييد بجاي خط 

 را فشار دهيد  عكليد مرب و سپسهكليد ستاربراي بازگشت به منوي قبل 

 كليد، انتقال وجه عادي   

 كليد، انتقال وجه مستمر   

 كليد انتقال وجه بين بانكي ساتنا ، 

 كليد  ،انتقال وجه بين بانكي پايا 

  را فشار دهيد  مربعكليد آخرين پيام پخش شده تكراربراي 

 را فشار دهيد بازگشت به منوي قبل كليد ستاره  براي 

  را فشار دهيدبراي خروج از سامانه كليد صفر  
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  عاديجهت انتقال وجه  مبلغوارد نمودن   -25  پيام

جهت تاييد و يا انصراف  مبلغو  مقصدو  اره سپرده مبداشمسپس اطالعات مربوط به اين انتقال وجه، شامل  - 4
  ).35  پيام(را فشار دهيد  كليد  انصرافو جهت  كليد  تاييد انتقال وجهجهت . شود مي اعالم

  

  
  جهت تاييد ديعااعالم اطالعات انتقال وجه  -26  پيام

و اعالم شماره پيگيري  عادي ، پيامي مبني بر موفق بودن عمليات انتقال وجهانتخاب كليد با 
بازگردانده  انتقال وجهمنوي خواهيد شنيد، و به و موجودي پس از برداشت مبلغ اين انتقال را 

  .گرديد باز مي انتقال وجهمنوي ، به با انتخاب كليد . شويد مي

 مستمر انتقال وجه  

را در منوي انتقال وجه وارد ، كليدبانك همين در  اي سپردهبه  سپرده خودجهت انتقال وجه مستمر از  - 1
 ).27  پيام(شود  هاي آن اعالم مي نماييد، تا در پيامي گزينه

  

  
  تقال وجه مستمرمنوي ان - 27  پيام

 انتقال وجه براي 

 كليد روزانه  بصورت 

 كليد هفتگي  بصورت 

  كليد ماهانه  بصورتو 

 130580320160700000033002شباي مقصد  2021010071سپرده مبدا   ،  
 ريال 000,120,1مبلغ  

 را فشار دهيدو براي انصراف كليد براي تاييد انتقال وجه كليد. 

  را فشار دهيد  كليد مربعو وده انتقال را وارد نم مبلغلطفا. 
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تعداد دفعات انتقال وجه شود تا  ، در پيامي از شما خواسته ميانتقال وجه مستمر دوره زمانيپس از انتخاب  - 2
 ).28  پيام( را وارد نماييد

  

  
  منوي انتقال وجه مستمر - 28  پيام

 ). 29  پيام(را وارد نماييد  شماره سپرده مقصد سپس - 3

  

  
   شماره سپرده مقصد وارد نمودن -29  پيام

 ). 29  پيام(را وارد نماييد  مبلغشود تا  در پيام بعدي از شما خواسته مي - 4

  

  
  مبلغوارد نمودن  -30  پيام

شود تا در صورت  و از شما خواسته مي) 31  پيام(شود  اطالعات وارد شده، در پيامي به شما اعالم مي - 5
 .را فشار دهيد و در صورت انصراف كليد  تاييد كليد 

  هيدرا فشار د  كليد مربعانتقال را وارد نموده و  مبلغلطفا. 

  را فشار دهيد  كليد مربعوسپس   كليد ستارهبراي بازگشت به منوي قبل 

  كليد ستارهاز . را فشار دهيد  كليد مربعرا وارد نموده و  مقصد شماره سپردهلطفا 
 .بجاي خطهاي تيره استفاده نماييد

  را فشار دهيد  كليد مربعسپس  و  كليد ستارهبراي بازگشت به منوي قبل 

  را فشار دهيد  كليد مربعلطفا تعداد دفعات انتقال وجه را وارد نموده و. 

  را فشار دهيد  د مربعكليوسپس   كليد ستارهبراي بازگشت به منوي قبل 
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  تاييد يا انصراف -31  پيام

را خواهيد شنيد و  شماره پيگيريو اعالم  موفقيت انجام شد عمليات باپيام  در صورت انتخاب كليد 
نتقال بدون انجام عملي، به منوي ا در صورت انتخاب كليد . گرديد بازمي منوي انتقال وجهسپس به 
  .گرديد وجه بازمي

 انتقال وجه بين بانكي ساتنا  

كليد ميليون ريال 150جهت مبالغ بيشتر از  هاي ديگر در بانك  اي سپردهبه  سپرده خودجهت انتقال وجه از  - 5
  ).32  پيام(وارد شويد  منوي ساتناتا به وارد نماييد،  منوي انتقال وجهرا در  

 .را فشار دهيد كليد  ثبت انتقال وجهت جهسپس  - 6

  

  
 منوي ساتنا -32  پيام

 را بدون حروف التين آغازين، وارد وكليد شماره شباي سپرده مقصد ،شود ميپيامي از شما خواسته در  - 7
  ).33  پيام( را فشار دهيد

  ثبت انتقال وجه كليد  

  را فشار دهيد  مربع تكرار آخرين پيام پخش شده كليدبراي 

  را فشار دهيد  كليد ستاره براي بازگشت به منوي قبل 

  را فشار دهيدبراي خروج از سامانه كليد صفر  

  ريال، بازه  160000مبلغ  20280010091،  سپرده مقصد  2021010091سپرده مبدا
  5تعداد انتقال وجه  5/10/1391ماه، تاريخ شروع 1تكرار 

  هيدرا فشار د و براي انصراف كليد  براي تاييد انتقال وجه كليد. 
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   مقصد سپردهشباي شماره وارد نمودن  -33  پيام

را وارد نماييد پس از ورود  مبلغو  صاحب سپرده مقصد شماره مليشود تا  ميهاي بعدي خواسته  در پيام - 8
 .را فشار دهيدهر كدام، كليد 

  

  

  

  جهت انتقال وجه ساتنا مبلغو  كد ملي گيرندهوارد نمودن  -34  امپي

جهت  مبلغو  سپرده مقصدشباي شماره ، شماره سپرده مبدااطالعات مربوط به اين انتقال وجه، شامل  سپس - 9
 انصرافو جهت  كليد  ساتنا تاييد انتقال وجهجهت . شود تاييد و يا انصراف به اطالع شما رسانده مي

  ).35  پيام(را فشار دهيد  كليد 

  

  
  اعالم اطالعات انتقال وجه ساتنا جهت تاييد -35  پيام

 130580320160700000033002شباي مقصد  2021010071سپرده مبدا   ،  
 ريال 000,120,1مبلغ  

  را فشار دهيد و براي انصراف كليد  براي تاييد انتقال وجه كليد. 

  را فشار دهيد  كليد مربعو  نمودهرا وارد  كد ملي گيرندهلطفا.  
  را فشار دهيد  كليد مربعو انتقال را وارد نموده  مبلغلطفا. 

  رف نيازي به ورود دو ح. را فشار دهيد  كليد مربعرا وارد نموده و  مقصدشباي لطفا
 باشد التين ابتداي شبا نمي

  را فشار دهيد  كليد مربعسپس  و  كليد ستارهبراي بازگشت به منوي قبل 
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اره پيگيري و اعالم شم ساتنا ، پيامي مبني بر موفق بودن عمليات انتقال وجهانتخاب كليد با 
با . شويد بازگردانده مي ساتنامنوي خواهيد شنيد، و به و موجودي پس از برداشت مبلغ اين انتقال را 

  .گرديد باز مي ساتنامنوي ، به انتخاب كليد 

انتقال عمل درصورتي كه شود و  درخواست توسط بانك بررسي مياين ، انتقال وجه ساتنا ثبتپس از 
  .گيرد عمل انتقال وجه صورت مي، و مورد تاييد بانك باشد شودنا مشكلي مواجه ب وجه بين بانكي ساتنا

شود، و براي مبالغ  ميليون ريال انجام مي 150در حال حاضر انتقال وجه ساتنا، جهت مبالغ بيشتر از 
  .كمتر از آن بايد از انتقال وجه پايا استفاده نمود

 

 انتقال وجه بين بانكي پايا  

 ميليون ريال، 150جهت مبالغ كمتر از  ،هاي ديگر در بانك  اي سپردهبه  سپرده خوداز جهت انتقال وجه  - 1
 ). 36  پيام(وارد شويد  پايامنوي وارد نماييد، تا به  منوي انتقال وجهرا در  كليد

 .را فشار دهيد كليد  ثبت انتقال وجهجهت سپس  - 2

  

  
 منوي پايا -36  پيام

را بدون حروف التين آغازين، وارد وكليد شماره شباي سپرده مقصدشود،  ميدر پيامي از شما خواسته  - 3
  ).37  پيام(را فشار دهيد  

  ،ثبت انتقال وجه كليد  

 ،پيگيري انتقال وجه كليد 

  را فشار دهيد  مربع كليدتكرار آخرين پيام پخش شده براي 

  فشار دهيدرا   كليد ستاره براي بازگشت به منوي قبل 

  را فشار دهيد كليد صفربراي خروج از سامانه 
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   مقصد سپردهشباي شماره وارد نمودن  - 37  پيام

را وارد نماييد پس از ورود  مبلغو  صاحب سپرده مقصد شماره مليشود تا  ميهاي بعدي خواسته  در پيام - 4
  .را فشار دهيدهر كدام، كليد 

  

  

   مبلغ و  كد ملي گيرندهوارد نمودن  - 38  پيام

جهت  مبلغو  سپرده مقصدشباي شماره ، شماره سپرده مبداپس اطالعات مربوط به اين انتقال وجه، شامل س - 5
 انصرافو جهت  كليد  پايا تاييد انتقال وجهجهت . شود تاييد و يا انصراف به اطالع شما رسانده مي

  ).35  پيام(را فشار دهيد  كليد 

  

  
  جهت تاييد پايااعالم اطالعات انتقال وجه  -39  پيام

 130580320160700000033002شباي مقصد ،  2021010071سپرده مبدا ،  
 ريال 000,120,1مبلغ  

  را فشار دهيد و براي انصراف كليد  براي تاييد انتقال وجه كليد.  

  را فشار دهيد  كليد مربعو  نمودهرا وارد  كد ملي گيرندهلطفا.  
  را فشار دهيد  كليد مربعو انتقال را وارد نموده  مبلغلطفا. 

  نيازي به ورود دو حرف . را فشار دهيد  كليد مربعرا وارد نموده و  مقصدشباي لطفا
 باشد التين ابتداي شبا نمي

  را فشار دهيد  كليد مربعسپس  و  كليد ستارهبراي بازگشت به منوي قبل 
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و اعالم شماره پيگيري  پايا ، پيامي مبني بر موفق بودن عمليات انتقال وجهانتخاب كليد با  
باز  پاياي ، به منوبا انتخاب كليد . شويد بازگردانده مي پايابه منوي  سپس، خواهيد شنيدرا 
  .گرديد مي

انتقال  تاييد شعبه بانك، درصورتشود و  درخواست توسط بانك بررسي مي مشترياز تاييد  پس
  .گيرد وجه صورت مي
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  مديريت پرداخت  

گيرد، به همين دليل پس از ورود  برداشت مبلغ جهت پرداخت در اين قسمت از طريق كارت صورت مي
  ).40  پيام(ت كارت را وارد نماييد به اين قسمت، ابتدا بايد اطالعا

  

  
  كارتشماره وارد نمودن  -40  پيام

  ).41  پيام(شوند  هاي پرداخت معرفي مي سپس در پيامي خدمات قابل ارائه در منوي سرويس

  

  
  منوي مديريت پرداخت  -41  پيام

 پرداخت قبض 

 .را فشار دهيد كليد ، هاي پرداخت سرويسمنوي پس از شنيدن پيام ، پرداخت قبضجهت  - 1

  ). 42  پيام(را وارد نماييد  شناسه پرداختو  شناسه قبضشود  در پيامي از شما درخواست مي - 2

  

  
  پرداخت قبض  -42  پيام

  بازگشت به منوي  براي .را فشار دهيد  مربع كليدرا وارد نموده و  شناسه قبضلطفا
 .را فشار دهيد  مربع كليدو سپس   كليد ستارهقبل 

 را فشار دهيد مربعكليدرا وارد نماييد وناسه پرداختشلطفا. 

 كليد، پرداخت قبض   

 كليد هاي پرداخت ساير سرويس ، 

  را فشار دهيد  مربع كليد شدهآخرين پيام پخش  تكراربراي 

 را فشار دهيد  كليد ستارهبازگشت به منوي قبل  براي 

  را فشار دهيد كليد صفربراي خروج از سامانه  

  براي بازگشت به . را فشار دهيد  كليد مربعخود را وارد نموده و  تشماره كارلطفا
  .را فشار دهيد كليد مربعو سپس  كليد ستارهمنوي قبل 

 را فشار دهيد  كليد مربعخود را وارد نموده ورمز دوم كارتلطفا. 
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اشتباهي انجام داده باشيد به تناسب نوع اشتباه  شناسه پرداختيا  شناسه قبضاگر در وارد نمودن 
  ).43  پيام(شنيد هاي خطايي را خواهيد  پيغام

  

  
  شناسه پرداختيا  شناسه قبضهاي خطا در صورت اشتباه بودن  پيام  -43  پيام

به شما  انصرافو يا  تاييد، پيامي جهت دريافت شناسه پرداختو  شناسه قبضدر صورت صحيح وارد نمودن  - 3
  ).44  پيام(شود  آن اعالم مي مبلغو  نوع قبضشود همچنين  اعالم مي

  

  
  تاييد يا انصراف از پرداخت قبض  -44  پيام

. ، را خواهيد شنيدرييشماره پيگ بهمراه پيام پرداخت با موفقيت انجام شد، در صورت انتخاب كليد - ٤
، به در صورت انتخاب كليد . شويد بازگردانده مي منوي اصليمليات جديد، به سپس جهت انجام ع
  .شويد بازگردانده مي منوي مديريت پرداخت

پرداخت نموده باشيد، ...) و  همراه بانك، اينترنت بانك( از طريق همين بانك از هر كانالياگر قبض را قبال 
  .)45  پيام( را خواهيد شنيد، پيام تكراري بودن تراكنش پس از انتخاب كليد 

  

  
  پيام تكراري بودن پرداخت يك قبض  -45  پيام

 اين عمليات قبال انجام شده است. 

خت را فشار دهيد مشخصات پردا و براي انصراف، كليد  براي تاييد پرداخت كليد 
  ريال....... مبلغ قابل پرداخت ....... در ادامه اعالم خواهد شد قبض 

 استنامعتبر  شناسه قبض 

 را وارد نموده و  شناسه قبضنامعتبر است، لطفا دوباره سعي كنيد، لطفا  شناسه پرداخت
  .را فشار دهيد  مربع كليد
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 هاي پرداخت ساير سرويس  

آن اقدام  پرداختتعريف شده آگاه شويد و نسبت به  هاي پرداخت سرويستوانيد از فهرست  مي بخشدر اين 
و يا هر نوع پرداخت ديگري است كه  هاي مردمي كمك، خريد شارژ: ها شامل اين سرويس). 46 پيام(نماييد 

 سپرده مقصدعدم نياز به وارد نمودن مشخصات  ،هاي پرداخت سرويساز مزاياي . توسط بانك تعريف شده باشد
  .باشد مي

  

  
  هاي پرداخت منوي ساير سرويس -46 پيام

 مديريت چك  

را فشار دهيد تا از امور  ، كليد منوي اصليجهت انجام عمليات مربوط به چك، پس از شنيدن پيام 
 ).47 پيام(مربوط به چك آگاه شويد 

  

  
  منوي مديريت چك -47 پيام

  براي

  ،كليدانسداد چك  

  ثبت چك، كليد 

 كليد هاي دسته چك گزارش برگه ، 

  درخواست صدور دسته چك، كليد 

  بازگشت به منوي را فشار دهيد براي  كليد  آخرين پيام پخش شده تكراربراي
  .را فشار دهيد كليد  خروج از سامانهبراي   را فشار دهيد كليد  قبل

   كليد ...... خريد شارژ

   ، كليد ...هاي خيريه به  كمك
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 انسداد چك  

، در پيامي از شما چك مديريت، از منوي جهت مسدود نمودن يك برگه چك با انتخاب كليد  - 1
 ).48 پيام(را فشار دهيد  را وارد نماييد و كليد  شماره چكشود تا  خواسته مي

 مديريترا خواهيد شنيد و به منوي  چك شما با موفقيت مسدود شد، پيام ليد در صورت انتخاب ك - 2

  .گرديد باز مي چك مديريتمنوي  ، بدون انجام عمل انسداد، بهدر صورت انتخاب . گرديد بازمي چك

  

  
  مسدود نمودن چك -48 پيام

رساني خواهد شد  ت مسدود نمودن به هر علتي انجام نشود، در پيامي به شما اطالعدر صورتي كه عمليا
  ).49 پيام(

  

  
  عدم انجام انتقال وجه -49 پيام

نسبت به اخذ  زمان مجازدر كننده بايد  است و درخواست موقتيمسدود كردن چك به اين طريق،  
در صورت عدم مراجعه به بانك، چك موردنظر بعد از . مدارك قضايي و تحويل آن به بانك اقدام نمايد

  .ساعت، از مسدودي خارج مي شود 72

 ثبت مبلغ چك  

شود تا  ، در پيامي از شما خواسته ميچك مديريتاز منوي  جهت ثبت مبلغ چك، با انتخاب كليد  - 1
  ). 50 پيام(را فشار دهيد  وارد نماييد و كليد  چك را شماره

 استشماره چك نامعتبر. 

  بازگشت به منوي  براي. را فشار دهيد  كليد مربعلطفا شماره چك را وارد نموده و
 .ار دهيدرا فش  مربع كليدو سپس   كليد ستارهقبل 

  را فشار دهيد و براي انصراف كليدچك كليد  تاييد انسدادبراي. 
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 .سررسيد چك را وارد نماييد روزو  ماهو  سالشود تا  اي از شما خواسته مي هاي جداگانه سپس در پيام - 2

  

  
  ورود اطالعات چك -50 پيام

  ).51 پيام( شود و پيام موفقيت ثبت آن اعالم مي له، اطالعات چك موردنظر ثبتدر اين مرح - 3

  

  
  موفق بودن عمل ثبت چك  -51 پيام

 هاي دسته چك گزارش برگه  

به اين  چك مديريتاز منوي  انتخاب كليد  اين سپرده، با هاي دسته چك وضعيت برگهجهت اطالع از 
  ).52 پيام( شود چك ميدسته سپس در پيامي از شما درخواست وارد نمودن شماره . شويد قسمت وارد

تعداد . ها جديدتر است باشد كه تغيير وضعيت آنها از ساير برگه هايي از دسته چك مي گزارش جهت برگه
  .باشد شود براساس تنظيمات بانك مي كه در گزارش اعالم مي هايي برگه

  

  
  هاي دسته چك گزارش برگه -52 پيام

  براي بازگشت به منوي . را فشار دهيد  يد مربعكلرا وارد نموده و  چك شمارهلطفا
 .را فشار دهيد  مربع كليدو سپسكليد ستارهقبل

 مشخصات چك با موفقيت ثبت شد 

  بازگشت به منوي  براي .را فشار دهيد  كليد مربعچك را وارد نموده و  شمارهلطفا
 .را فشار دهيد  مربع كليدو سپس   كليد ستارهقبل 

  را فشار دهيد   عكليد مربلطفا مبلغ چك را وارد نموده و 

  را فشار دهيد  كليد مربعتاريخ چك را وارد نموده و  ساللطفا 

  را فشار دهيد  كليد مربعتاريخ چك را وارد نموده و  ماهلطفا 

 را فشار دهيد كليد مربعتاريخ چك را وارد نموده وروزلطفا  
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  اعالم وضعيت  -53 پيام

 درخواست صدور دسته چك   

به اين  چك مديريتاز منوي  با انتخاب كليد براي اعالم درخواست صدور دسته چك جديد، 
  .شود مي دسته چك جهت برگهتعداد سپس در پيامي از شما درخواست وارد نمودن . شويد  قسمت وارد

  

  

  
  جديد دسته چكدرخواست  -54 پيام

جهت دريافت دسته چك جديد با . شود اعالم ميموفقيت  صورتي كه درخواست، تكراري نباشد، پيامدر 
  .شعبه مبدا سپرده، تماس بگيريد

  
   

 كليد مربع از اعدادي كه اعالم  خواهد شد وارد نموده وهاي دسته چك را  لطفا تعداد برگه 
 .را فشار دهيد 

 5    10    15    20    25           50 

   را فشار دهيد  مربع كليدو سپس   كليد ستارهبراي بازگشت به منوي قبل.  

  نقد شده 1389آذر  5تاريخ  963982چك شماره 

  نقد شده 1390 مهر 4تاريخ  853172چك شماره   
  قابل استفاده 1390 دي 3تاريخ  758902چك شماره   
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 مديريت تسهيالت  

، را انتخاب نماييد، اصلياز منوي  ، كليد پرداخت تسهيالتو يا  گزارش اقساط تسهيالتجهت اطالع از 
  .شويد وارد مديريت تسهيالتتا به منوي 

  

  
  منوي عمليات تسهيالت -1 يامپ  

 گزارش اقساط تسهيالت  

 مديريت تسهيالتاز منوي  را كليد  تعداد اقساط پرداخت نشدهو  مبلغ پرداخت نشدهجهت اطالع از  - 1
 .انتخاب نماييد

به اطالع  گزارشرا وارد نماييد، سپس بصورت صوتي  يالتشماره تسهشود تا  در پيامي از شما خواسته مي - 2
  .شود شما رسانده مي

    .استفاده نماييداز كليد  نقطهبه جاي  شماره تسهيالتدر وارد نمودن 

  

  
  تسهيالت گزارش اقساط -2 يامپ  

   كليد ستارهاز . را فشار دهيد  مربع كليدلطفا شماره تسهيالت را وارد نموده و 
 مربع كليدسپس و  كليد  بازگشت به منوي قبلبراي  بجاي نقطه استفاده نماييد

 .را فشار دهيد

  براي

  ،كليدگزارش اقساط تسهيالت  

  را فشار دهيد پرداخت بدهي، كليد 

  بازگشت به منوي را فشار دهيد براي  كليد  ن پيام پخش شدهآخري تكراربراي
  .را فشار دهيد كليد  خروج از سامانهرا فشار دهيد  براي  كليد  قبل
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  بدهيپرداخت  

 را فشار دهيد ليد جهت پرداخت قسط تسهيالت ك - 1

  .شود تا شماره تسهيالت را وارد نماييد در پيامي از شما خواسته مي - 2

  .استفاده نماييد از كليد  نقطهبه جاي  تسهيالتشماره در وارد نمودن 

  

  
  تسهيالت پرداخت بدهي -3 يامپ  

را فشار دهيد، در پيامي مشخصات پرداخت جهت   مربعييد و كليد را وارد نما مبلغ قسطسپس  - 3
  . نمودن اعالم شود تاييد

  

  
  پرداخت بدهي تسهيالت -4 يامپ

  .شود در صورت پرداخت بدهي، پيام موفقيت و شماره پيگيري اعالم مي
   

  202-800-1009-1 شماره سپرده پرداخت بدهي  202.400.1009.1شماره تسهيالت  
 ريال  1780000مبلغ 

  را فشار دهيد كليدو براي انصراف  كليدبراي پرداخت بدهي.  

   كليد ستارهاز . را فشار دهيد  مربع كليدلطفا شماره تسهيالت را وارد نموده و 
 مربع كليدو سپس  كليد  بازگشت به منوي قبلبراي  بجاي نقطه استفاده نماييد

 .را فشار دهيد
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 مديريت كارت  

كليد ، )انسداد كارت، موجودي، صورتحساب، انتقال وجه كارتي: شامل(مربوط به كارت جهت انجام امور 
شماره  پس از آنو  شماره كارتبايد  سپس مطابق پيام پخش شده، ابتدا. فشار دهيد نوي اصليم را در 
  ). 55  پيام(را وارد نماييد  رمز دوم

  

  
   "كارت"ورود به سيستم از طريق   -55  پيام

تشخيص هويت انجام عمليات با پيغام ، هنگام رمز دوم كارتيا  شماره كارت در صورت اشتباه وارد نمودن
  .مواجه خواهيد شد نامعتبر است

  

  
  پيام خطا  -56  پيام

  ). 57  پيام(شويد  وارد مي مديريت كارتدر صورت صحيح وارد نمودن اطالعات كارت، به منوي 

  

  
  منوي اصلي كارت   -57  پيام

 كليد، انسداد كارت   

 كليد دريافت موجودي ، 

 كليد صورتحساب ، 

  را فشار دهيد  مربع كليد آخرين پيام پخش شده تكراربراي 

 را فشار دهيد  كليد ستارهبازگشت به منوي قبل  براي 

 را فشار دهيد كليد صفرراي خروج از سامانه ب  

 استناموفقتشخيص هويت 

  براي بازگشت به . را فشار دهيد  كليد مربعخود را وارد نموده و  شماره كارتلطفا
  .را فشار دهيد كليد مربعو سپس  كليد ستارهمنوي قبل 

 را فشار دهيد  كليد مربعخود را وارد نموده ورمز دوم كارتلطفا. 
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 كارت انسداد  

فشار دهيد تا پيام مربوط به انسداد را  ، كليد تكار مديريتمنوي جهت مسدود نمودن كارت، از  - 1
 ).58  پيام(، پخش شود كارت پخش شود

  

  
  مسدود كردن كارت  -58  پيام  

كه  شود ، پخش ميتاييدفت پيامي جهت درياپس از انتخاب كارت موردنظر و يا وارد نمودن شماره آن،  - 2
را خواهيد شنيد و در صورت انتخاب  كارت با موفقيت مسدود شدپيام  در صورت انتخاب كليد 

  باز خواهيد گشت كارت مديريتمنوي با انصراف از عمل مسدود نمودن به  كليد 

 دريافت موجودي  

موجودي قابل و  وجودي كلمرا فشار دهيد تا  كليد ، مديريت كارتمنوي از جهت دريافت موجودي،  - 3
  ).59  پيام(اعالم شود  برداشت

  

  
  اعالم موجودي  -59  پيام

 صورتحساب  

 .ار دهيدرا فش ، كليد )4  پيام( كارت مديريتمنوي جهت دريافت صورتحساب، از  - 5

از طريق  شرازگو جهت دريافت كليد  شرازگشود جهت شنيدن  در پيام صوتي، از شما خواسته مي - 6

  ).7  پيام(را فشار دهيد  كليد  دورنگار

 ريال  549560357ريال ، موجودي قابل برداشت  549560357موجودي كل 

  را  ، و براي وارد كردن شماره كارت كليد  كليدبراي دريافت ليست كارتها
 فشار دهيد 

 را فشار دهيدبراي بازگشت به منوي قبل كليد ستاره. 
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  ورتحسابدريافت ص  -60  پيام

منوي بصورت صوتي براي شما پخش خواهد شد و در انتها به  صورتحساب، در صورت فشردن كليد  - 7
 . گرديد باز مي مديريت كارت

كليد  فرض شماره پيش ارسال دورنگار بهشود تا جهت  ، از شما خواسته ميدر صورت فشردن كليد  - 8
ارسال دورنگار به و براي  ، كليد ايد هكه با آن تماس گرفتاي  همين شماره ارسال دورنگار به، 

 .را فشار دهيد كليد  اي ديگر شماره

را فشار را وارد و كليد  شماره دورنگارشود تا  از شما خواسته ميدر صورت انتخاب كليد
  ).دو مرتبه(دهيد 

  
  

   

  .را فشار دهيد ، كليد دورنگار ارسالو براي ليد براي اعالم گزارش ك
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 تغيير تنظيمات  

، تنظيمات صورتحساببانك همچنين  نتلف دومو  رمز اول تغيير، نام كاربري تغييرجهت تغيير تنظيماتي نظير 
  .)61  پيام(وارده شويد  تغيير تنظيماتمنوي ، تا به را فشار دهيد ، كليد اصليمنوي از 

  

  
  تغيير تنظيماتمنوي   -61  پيام

  

 تنظيمات پيشفرض صورتحساب  

را فشار دهيد تا در پيامي كليد  تغيير تنظيماتتغيير تنظيمات صورتحساب، در منوي جهت  - 1
  ).62  پيام(را به شما اعالم نمايد  تنظيماتنوع ا

  

  
  انتخاب تنظيمات براي صورتحساب دورنگار  -62  پيام

  ،كليدبراي دريافت صورتحساب از آخرين تاريخ دريافت آن  

 كليد روزهاي اخير، صورتحساب دريافت  

 را فشار دهيد ، كليد  تراكنشهاي  اخير صورتحساب و براي دريافت. 

 كليد، تنظيمات پيشفرض صورتحساب   

 كليد  ،تغيير نام كاربري 

 كليد تغيير رمز اول تلفن بانك ، 

 را فشار دهيد  ، كليدتغيير رمز دوم تلفن بانك 

  را فشار دهيد  مربع كليد آخرين پيام پخش شده تكراربراي 

 را فشار دهيد  كليد ستارهمنوي قبل بازگشت به  براي 

 را فشار دهيدكليد صفربراي خروج از سامانه  
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 شود تا با انتخاب كليد  از انتخاب نوع تنظيم صورتحساب، در پيامي از شما خواسته ميپس  - 2
  ). 63  پيام(صورتحساب را مشخص نماييد  نزولي بودن و يا انتخاب كليد  صعودي بودن

  

  
  صعودي يا نزولي بودن صورتحساب انتخاب  -63  پيام

بازگردانده  تغيير تنظيماترا خواهيد شنيد و به منوي  انجام شدتنظيمات با موفقيت سپس پيام  - 3
  .شويد مي

 تغيير نام كاربري  

را انتخاب نماييد، سپس در پيامي از شما  كليد  تغيير تنظيماتجهت تغيير نام كاربري، در منوي 
خود را در دو  مرحله وارد نماييد، پس از ورود هر نام  نام كاربري جديدو  بري فعلينام كارشود تا  خواسته مي

  ).64  پيام(كاربري، كليد مربع را فشار دهيد 

  

  
  منوي تغيير نام كاربري  -64  پيام

را  با موفقيت انجام شد نام كاربريتغيير عات را بدرستي انجام داده باشيد پيام كه ورود اطال در صورتي
  .بازگردانده خواهيد شد تغيير تنظيماتخواهيد شنيد و به منوي 

  

  را فشار دهيد  كليد مربعخود را وارد نموده و  نام كاربري فعليلطفا 

  را فشار دهيد طول نام كاربري   كليد مربعرا وارد نموده و  نام كاربري جديدلطفا
 رقم باشد 20تا  4بايد بين 

  را فشار دهيد  كليد مربعباره وارد نموده و را دو نام كاربري جديدلطفا 

 سازي نزولي كليد  و براي مرتب ورتحساب كليدسازي صعودي ص  براي مرتب
 .  را فشار دهيد 
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 تغيير رمز اول تلفن بانك  

  را انتخاب نماييد كليد  تغيير تنظيماتمنوي ، در تلفن بانك اول رمزجهت تغيير  - 1
پس از ورود . شود تا رمز فعلي و رمز جديد خود را در دو مرحله وارد نماييد مي در پيامي از شما خواسته - 2

  ).65  پيام(هر رمز، كليد مربع را فشار دهيد 

  

  
  اول منوي تغيير رمز  -65  پيام  

را خواهيد  تغيير رمز با موفقيت انجام شدا بدرستي انجام داده باشيد پيام در صورتي كه ورود اطالعات ر
  .بازگردانده خواهيد شد تغيير تنظيماتشنيد و به منوي 

 تغيير رمز دوم تلفن بانك  

  .را انتخاب نماييد كليد  تغيير تنظيماتمنوي ، در تلفن بانك دوم رمزجهت تغيير  - 1
پس از . ز فعلي و رمز جديد خود را در دو مرحله وارد نماييدشود تا رم در پيامي از شما خواسته مي - 2

  ).65  پيام(ورود هر رمز، كليد مربع را فشار دهيد 

  

  
  دوم منوي تغيير رمز  -66  پيام  

را خواهيد  تغيير رمز با موفقيت انجام شدم داده باشيد پيام كه ورود اطالعات را بدرستي انجا در صورتي
  .بازگردانده خواهيد شد تغيير تنظيماتشنيد و به منوي 

  را فشار دهيد  كليد مربعرا وارد نموده و  رمز فعلي خودلطفا 

  تا  8را فشار دهيد طول رمز بايد بين   كليد مربعرا وارد نموده و رمز جديد لطفا
 باشد  رقم  20

 را فشار دهيد  كليد مربعوارد نموده ودوبارهرارمز جديدلطفا 

  را فشار دهيد  كليد مربعرا وارد نموده و  رمز فعلي خودلطفا 

  تا  8را فشار دهيد طول رمز بايد بين   كليد مربعرا وارد نموده و رمز جديد لطفا
 باشد  رقم  20

 را فشار دهيد  كليد مربعوارد نموده ودوبارهرارمز جديدلطفا 
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 خدمات عمومي  

  .را انتخاب نماييد كليد  اصليمنوي ، در خدمات عموميجهت بهره بردن از 
 

 دريافت شبا  

انتخاب  خدمات عموميرا در منوي يد ايد كل اي كه با آن وارد شده جهت اطالع از شماره شبا سپرده
  ).66  پيام(نماييد تا شماره شبا به شما اعالم شود 

  

  
 اعالم شماره شبا  -67  پيام

 تغيير سپرده پيشفرض  

توانيد در  هاي خود، عمليات بانكي را انجام دهيد، مي ردهخواهيد با يكي ديگر از شماره سپ در صورتي كه مي
  پيام(را انتخاب نماييد و پس از شنيدن پيام، شماره سپرده ديگر خود را وارد نماييد  كليد اصليمنوي 

68.(  

  

  
 ره سپردهتغيير شما  -68  پيام

 .نمايد استفاده، سپرده پيشفرض هاي خود جهت تغيير تواند از شماره سپرده هر مشتري مي 

   

 را فشار دهيد از كليد   كليد مربعشماره سپرده پيشفرض خود را وارد نموده و  لطفا
و  كليد ستارهبراي بازگشت به منوي قبل . هاي تيره استفاده نماييد ستاره بجاي خط

 .را فشار دهيدكليد مربعسپس

  130570320160700000033001شباي سپرده  
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  ورود به سيستم بعنوان مهمان

توانيد از خدماتي  ورود شما به سيستم به عنوان مهمان خواهد بود و مي در صورت انتخاب كليد 
  .باشد استفاده نماييد كه در اين قسمت فعال مي

  

 فت شبادريا  

اي كه قصد دانستن  را وارد نماييد تا در پيامي، شماره سپردهكليد  ي سپرده موردنظرشباجهت اطالع از 
  ).69  پيام(شباي آن را داريد از شما درخواست شود 

  

  
 ره سپردهوارد نمودن شما  -69  پيام

  ).70  پيام(شود  اعالم مي شباي سپرده، در پيامي شماره سپردهپس از وارد نمودن 

  

  
 اعالم شماره شبا  -70  پيام

  
  

  130570320160700000033001شباي سپرده  

  را فشار دهيد از كليد ستاره  كليد مربعلطفا شماره سپرده خود را وارد نموده و 
و سپس  كليد ستارهبراي بازگشت به منوي قبل . هاي تيره استفاده نماييد بجاي خط
 .را فشار دهيدكليد مربع



  هاي تلفن بانك نمايش تصويري سرويس

  كارتورود به سيستم از طريق  

  اعالم موجودي بصورت خودكار رمز دوم   ماره كارت ش

 مسدود كردن كارت  

   تاييد  
 انصراف 

 دريافت موجودي  
 شنيدن موجودي  

 دريافت صورتحساب  

   

   سپردهشنيدن سه گردش آخر  

  دورنگار از طريق دريافت  
   ه پيشفرشارسال دورنگار به شمار 
  ايد اي كه با آن تماس گرفته مارهارسال دورنگار به همين ش 

  شماره دورنگار تكرار  شماره دورنگار  اي ديگر  ارسال دورنگار به شماره 

  پرداخت قبض/ مديريت پرداخت  

  شناسه قبض  شناسه پرداخت شماره كارت رمز دوم كارت شنيدن اطالعات قبض  
  اعالم شماره پيگيري تاييد جهت پرداخت

  انصراف از پرداخت 

  ساير سرويسهاي پرداخت/ مديريت پرداخت  

  انتخاب شماره سرويس موردنظر  باتوجه به سرويس انتخابي مراحل را ادامه دهيد  شماره كارت رمز دوم كارت شنيدن اطالعات  
  اعالم شماره پيگيري تاييد جهت پرداخت

  انصراف از پرداخت 
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 شماره مشتري"و  "نام كاربري"، "شماره سپرده" سيستم از طريق  ورود به"  

  شماره سپرده كلمه عبورتعيين نوع رمز   نام كاربري  يا   كلمه عبور   يا شماره مشتري شماره سپرده

  دريافت موجودي/ مديريت سپرده  
   شنيدن موجودي  

  دريافت صورتحساب/ مديريت سپرده  

    

   سپردهشنيدن سه گردش آخر  

   از طريق دورنگاردريافت  
   ه پيشفرشارسال دورنگار به شمار 
  ايد اي كه با آن تماس گرفته ارسال دورنگار به همين شماره 

  شماره دورنگار تكرار  شماره دورنگار  اي ديگر  ارسال دورنگار به شماره 

 انتقال وجه 

  

   شنيدن پيام مبلغ   شماره سپرده مقصد بانكهمين  به سپرده 
  اعالم شماره پيگيري تاييد جهت پرداخت

  انصراف از انتقال وجه 
   

  مستمر

    تعداد دفعات روزانه

  تعداد دفعات  هفتگي

   تعداد دفعات  ماهانه

سپرده مقصد  مبلغ شنيدن پيام 
  شماره پيگيري  تاييد

 انصراف از پرداخت 

   

  شنيدن پيام     مبلغكد ملي مقصد     شباي مقصد انتقال وجهثبت  ساتنا 
  اعالم شماره پيگيري تاييد جهت پرداخت

  انصراف از انتقال وجه 

  پايا 
  شنيدن پيام    مبلغكد ملي مقصد     شباي مقصد انتقال وجه ثبت

  اعالم شماره پيگيري  اييد ت
  تاييد نهايي

  انصراف 
  انصراف از انتقال وجه 

      انتقال وجه پيگيري 
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  پرداخت قبض/ مديريت پرداخت  

  شنيدن اطالعات قبض  شناسه پرداخت  شناسه قبض  رمز دوم كارت شماره كارت
  ياعالم شماره پيگير تاييد جهت پرداخت

  انصراف از پرداخت 

  ساير سرويسهاي پرداخت/ مديريت پرداخت  

 شماره كارت رمز دوم كارت  انتخاب شماره سرويس موردنظر  باتوجه به سرويس انتخابي مراحل را ادامه دهيد  شنيدن اطالعات  
  اعالم شماره پيگيري تاييد جهت پرداخت

  انصراف از پرداخت 

 

 كعمليات چ  

   

   چك برگه شماره  چك  انسداد 
  تاييد

 انصراف 

   شنيدن پيام  روز  ماه  سال  مبلغ چك   چك  برگه شماره ثبت چك  
  تاييد

 انصراف 

  گزارششنيدن   شماره برگه چك   هاي دسته چك گزارش برگه
  شنيدن پيام  ه هاي چكمشخص كردن تعداد برگ  درخواست صدور دسته چك

 

 مديريت تسهيالت  

  
    شماره تسهيالت گزارش اقساط تسهيالت 

 

  مبلغ تسهيالت شماره تسهيالت پرداخت بدهي 
  تاييد

 انصراف 
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 تراك تيريدم 

  دادسنا رمز دوم كارت شماره كارت
  اتهارت كيسفت ليارد

  
  ياعالم شماره پيگير تاييد جهت پرداخت

  انصراف از پرداخت   ارته كشماردن د كرراو 

  ديجوموت يافرد رمز دوم كارت شماره كارت
  
  

  باسحتروص رمز دوم كارت شماره كارت
      باسحتروص شرازن گدينش

   ه پيشفرشارسال دورنگار به شمار     رگانرود يقز طرا تفايرد 
    

 
  ايد اي كه با آن تماس گرفته ارسال دورنگار به همين شماره 

  شماره دورنگار تكرار  شماره دورنگار  اي ديگر  ارسال دورنگار به شماره 

 تاميظنت رييغت   

  باسورتحض صشفريپ تاميظنت

  دريافت صورتحساب از آخرين تاريخ دريافت آن
  

  صعودي
   روزهاي اخير صورتحساب دريافت 

    اخير يهاشنكارت صورتحساب دريافت 
 نزولي 

  مايپديدري جربم كانادن كرد راوديدري جربم كانادن كرد راو  يلعف يربراك مان ندرك دراو   يربراك مان رييغت
  
  

    مايپديدج زمردن كرد راوديدج زمردن كرد راو  يلعف زمر ندرك دراو   كناب نفتلل ا و زمر رييغت
  

    مايپديدج زمردن كرد راوديدج زمردن كرد راو  يلعف زمر ندرك دراو   كناب نفتل مودا  زمر رييغت
  

  

 خدمات عمومي  
    ابش مالعا مايپ هدرپس نيمه ابشه شمارفت ايرد

  
  

 تغيير سپرده پيشفرض  
    ريگد  ده رسپاره مشن مودنرد او       

  
  

 نمامهن وانعبسيستم  ورود به  

    اشبم عالا امپيدهرسپره امشدن كرد راو  اشبه ارمش ازع الطا


