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نکات عمومی
معرفی سامانه
این سامانه جهت رفع نیازهای مشتریان بانک صادرات در خصوص ثبت درخواست افتتاح حساب ریالی ،دریافت
دسته چک ،رفع سوء اثر چک های برگشتی ،استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و درخواست تسهیالت ریالی
به صورت اینترنتی تولید شده است.

ورود به سیستم
برای ورود به سامانه ابتدا باید در قسمت آدرس مرورگر اینترنت ،آدرس ذیل را وارد نماییم:

(تصویر )1 -

سپس بخش "ورود به سامانه" نمایش داده می شود:
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(تصویر )2 -

• کاربر کد ملی و کد امنیتی که در تصویر نمایش داده شده را وارد و گزینه "دریافت کد ورود" را انتخاب
می نماید.
• اگر کاربر جزء مشتریان بانک صادرات باشد ولی کد شهاب یا تلفن همراه نداشته باشد ،پیغام مربوطه
نمایش داده می شود و مانع ورود کاربر به سامانه می شود.

(پیغام)1-

• اگر کاربر جزء مشتریان بانک صادرات نباشد ،پیغام مربوطه نمایش داده می شود و مانع ورود کاربر به
سامانه می شود.

(پیغام)2-

• در صورتی که کاربر جزء مشتریان بانک صادرات باشد و کد شهاب و تلفن همراه برای وی در بانک
اطالعاتی بانک صادرات تعریف شده باشد ،کد ورود به شماره همراه کاربر ارسال می شود و صفحه ذیل
به کاربر نمایش داده می شود:
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(تصویر)3-

• کاربر ،کد ورود و کد امنیتی را وارد و گزینه "ورود" را انتخاب می نماید.
بخش "انتخاب درخواست" شامل موارد ذیل می باشد:
• حساب و کارت
• تسهیالت بانکی
• چک
• خدمات مبتنی بر تلفن همراه و اینترنت
• مشاهده سوابق
• سواالت متداول

3

نسخه 1

راهنمای کلی پیشخوان شمس (شعبه مجازی سپهر)

(تصویر)4-

✓ نکته :کاربر درخواست مورد نظر خود را (افتتاح حساب ،خدمات بانکداری الکترونیکی ،تسهیالت ریالی،
صدور مجدد دسته چک و یا رفع سوء اثر چک های برگشتی) انتخاب و در سامانه ثبت می نماید و پس
از آن به مدت پنج روزکاری فرصت دارد به شعبه مراجعه نماید ،در غیر این صورت درخواست از کارتابل
شعبه حذف می گردد و حذف آن به منزله رد درخواست می باشد .پیغام ذیل مربوط به همان درخواست
نمایش داده می شود.

(پیغام)3-
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درخواست مورد نظر به شعبه مربوطه ارسال می گردد.
✓ نکته  :در صورتی که کاربر درخواستی را ثبت کرده و هنوز توسط شعبه بررسی و تعیین تکلیف نگردیده
باشد ،نمی تواند درخواست جدیدی از همان نوع ثبت نماید و هنگام ورود به منوی مربوطه پیغام ذیل
نمایش داده می شود:

(پیغام)4-

به ازای هر درخواستی که کاربر ثبت می نماید یک رکورد در "مشاهده سوابق" ثبت می شود و کاربر می تواند
وضعیت درخواست خود را مشاهده نماید.

نوار ابزار
در قسمت باالی صفحه یک نوار ابزار مشاهده می شود که شامل موارد ذیل می باشد:

(تصویر)5-

لوگوی شمس :با کلیک روی لوگوی شمس ،به منوهای انتخاب درخواست هدایت می شوید.لوگوی بانک
صادارت :با کلیک بر روی لوگوی بانک صادرات ،به صفحه رسمی بانک به آدرس  https://bsi.irهدایت می
شوید.
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گزینه

 :با کلیک روی این گزینه به منوی انتخاب درخواست هدایت می شوید.

گزینه

 :با کلیک روی این گزینه به صفحه الگین سامانه هدایت می شوید.

گزینه خروج

 :اگر کاربر روی نام خود کلیک کند ،دکمه خروج نمایش داده می شود .کاربر

با کلیک بر روی آن از سامانه خارج می شود و برای ورود دوباره باید مجدد الگین نماید.
تاریخ :کاربر روی گزینه تاریخ کلیک می نماید ،یک تقویم مانند شکل ذیل نمایش داده می شود که کاربر می
تواند با کلیک روی "روز مورد نظر" تاریخ دلخواه را انتخاب نماید.

(تصویر)6-
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اقالم اجباری :مواردی که مقداردهی آنها اجباری است ،در صورت عدم مقداردهی ،سامانه پیغام مناسب را به
کاربر نمایش می دهد.

(تصویر)5-

اقالم اختیاری :مواردی که کاربر می تواند آنها را مقداردهی نکند .با عدم مقداردهی این موارد مشکلی در روند
کار سامانه پیش نمی آید.
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❖ بخش حساب و کارت
این بخش شامل امکانات ذیل می باشد:
• افتتاح حساب ریالی
• خدمات بانکداری الکترونیکی(خدمات کارت)

افتتاح حساب
مسیر دسترسی :کاربر پس از ورود ،می تواند از طریق منوی "حساب و کارت" به گزینه "افتتاح حساب ریالی"
دسترسی یابد.

(تصویر)7-
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(تصویر)8-

معرفی افتتاح حساب
در این سامانه ،کاربر می تواند درخواست افتتاح حساب ریالی خود را که مخصوص اشخاص حقیقی دارای حساب
در بانک صادرات می باشد ،ثبت نماید.
این بخش شامل مراحل ذیل می باشد:
مشخصات متقاضی  :این بخش شامل موارد:
 oاستان ،شهر ،شعبه ،آدرس شعبه ،کاربر ،نام ،نام خوانوادگی ،نام پدر ،محل تولد ،شماره شناسنامه،
محل تولد ،تحصیالت ،تاریخ تولد ،سری وسریال شناسنامه ،شماره همراه ،کد حوزه صدور،
جنسیت ،وضعیت تاهل،شغل ،درآمد ماهیانه ،آدرس محل سکونت ،نمابر ،کد پستی محل سکونت،
آدرس محل کار ،نمابر محل کار ،کد پستی محل کار و آدرس پست الکترونیکی می باشد.
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(تصویر )9-
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مشخصات حساب :این بخش شامل موارد:
 oحساب
▪ قرض الحسنه جاری با دسته چک :حسابی که بانک براساس قرارداد منعقده با کاربر به منظور
قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح می نماید ،برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق
چک و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد .این حساب بنا به تقاضای اشخاص حقیقی و یا حقوقی در
بانک افتتاح می گردد و وجوه واریز شده در این حساب با صدور چک از طرف صاحب یا صاحبان حساب
برداشت و یا در وجه اشخاص ثالث کار سازی می گردد.
▪ قرض الحسنه جاری بدون دسته چک :حساب جاری بدون دسته چک مختص اشخاص
حقیقی بوده و صرف ًا به صورت انفرادی (غیر مشترک) افتتاح می گردد و نیاز به معرفی معرف ندارد.
▪ قرض الحسنه پس انداز :سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده ای است که دارنده آن وجوه
مازاد بر مصرف خود را بدون قصد انتفاع به منظور برخورداری از اجر معنوی به بانک می سپارد تا موقع
ضروری و مورد نیاز از آن برداشت و رفع احتیاج نماید.
▪ سرمایه گذاری کوتاه مدت :سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت حسابی است که دارنده آن مطابق
نرخ اعالمی بانک مرکزی می تواند جهت حداقل موجودی حساب خود در ماه سود دریافت نماید و
همچنین امکان واریز و برداشت از حساب مذکور بالمانع است.
▪ سرمایه گذاری بلند مدت :سپرده سرمایه گذاری بلند مدت سپرده یکساله ای که دارای مبلغ
حداقلی است که سپرده گذار باید آن را رعایت نماید .همچنین به موجودی حساب بلند مدت یکساله
نمی توان اضافه نمود اما در مواقعی که صاحب سپرده نیاز به دریافت قسمتی از وجه سپرده گذاری
بلند مدت را داشته باشد می توان به بانک مراجعه و مبلغ مورد نظر را با توجه به شرایط خاص برداشت
نماید.

 oنوع ارز
▪ ریالی
 oهدف از افتتاح حساب
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▪ انجام امور مالی
▪ پس انداز
▪ دریافت حقوق
▪ سرمایه گذاری
▪

سایر :چنانچه کاربر ،هدف از افتتاح حساب را "سایر" انتخاب نماید ،کادری به وی نمایش داده می
شود که می تواند توضیحات مورد نظر را در آن وارد نماید.

(تصویر )10-

افزودن مدارک  :در این قسمت کاربر مدارک خواسته شده را ضمیمه می نماید که شامل موارد ذیل می باشد:
 oتصویر شناسنامه
 oتصویر پشت و روی کارت ملی
جهت مشخص نمودن مکان دریافت خدمات در خصوص ثبت درخواست ،کاربر می بایست به ترتیب موارد استان،
شهر و شعبه را انتخاب نماید ،برای این منظور:
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کاربر با انتخاب استان مورد نظر از لیست "استان" ،شهر مورد نظر از لیست "شهر" متناظر با استان
انتخابی و شعبه مورد درخواست از لیست "شعبه"متناظر با شهر انتخابی خود مکان دریافت خدمات مورد
درخواست خود را انتخاب می نماید.

•

آدرس و تلفن شعبه در کادر رو به روی "شعبه" به کاربر نمایش داده می شود.

•

کاربر از طریق گزینه "متقاضی" نسبت به انتخاب نوع کاربر درخواست کننده اقدام می نماید .این گزینه
شامل موارد ذیل می باشد:
 oصاحب حساب :به فردی اطالق می گردد که دارای حساب در بانک صادرات باشد.
o

شریک حساب مشترک :به فردی اطالق می گردد که با وی اقدام به افتتاح حساب مشترک نموده

اند.امضادار

•

o

حساب حقوقی :به فردی اطالق می شود که در شرکت مربوطه حق امضا دارد.

o

نماینده قانونی :به فردی اطالق می شود که برای انجام امور بانکی صاحب حساب ،مجوز قانونی دارد.

مابقی موارد مانند نام و نام خانوادگی ،نام پدر و  ...به صورت خودکار در سامانه نمایش داده می شود.

تکمیل مواردی مانند :استان ،شهر و شعبه اجباری و کاربر ملزم به وارد نمودن مقادیر آنها می باشد .در صورت
عدم مقداردهی این موارد و انتخاب گزینه "تایید و مرحله بعد" سامانه پیغام "مقادیر الزامی را وارد نمایید" را
نمایش می دهد.

(پیغام)6-

13

راهنمای درخواست افتتاح حساب ریالی اشخاص حقیق ی

نسخه 1

✓ نکته :کاربر می تواند از طریق آیکن عالمت سوال طراحی شده در مقابل موارد "حساب" ،توضیحات
مربوط به انواع حساب را مشاهده نماید.

(تصویر)11-

✓ نکته :اگر کاربر "حساب قرض الحسنه جاری با دسته چک" را انتخاب نماید ،می بایستی اطالعات مربوط
به معرف را تکمیل نماید .اطالعات مورد نظر شامل موارد ذیل می باشد:
▪ شخص/شرکت :نام و نام خانوادگی معرف حقیقی/حقوقی
▪

معرف جهت افتتاح کد ملی/کد فراگیر/شناسه ملی :کدملی (برای افرادحقیقی) /
کد فراگیر(برای افراد حقوقی) /شناسه ملی(برای افراد اتباع بیگانه)

▪ معرف جهت افتتاح حساب
▪ دارنده حساب(در صورت وجود) :شماره حساب مربوط به بانک صادارت معرف ،جهت
افتتاح حساب
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▪ نشانی :نشانی معرف جهت افتتاح حساب
▪ تلفن :تلفن معرف جهت افتتاح حساب
▪ کد پستی :کد پستی معرف جهت افتتاح حساب

(تصویر)12-

✓ نکته :کاربر می تواند فقط صاحب یک حساب "قرض الحسنه جاری با دسته چک" در بانک صادارت
باشد،
ولی درخصوص نوع حساب های دیگر هر تعداد که مایل باشد می تواند افتتاح نماید.
✓ نکته :چنانچه کاربر ،صاحب حساب "قرض الحسنه جاری با دسته چک" باشد و بخواهد مجدد حساب
"قرض الحسنه جاری با دسته چک" انتخاب نماید ،خطای ذیل نمایش داده می شود:
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(پیغام)7-

✓ نکته :در صورتی که کاربر در این بخش درخواستی را ثبت کرده و هنوز توسط شعبه تعیین تکلیف
نگردیده باشد ،نمی تواند درخواست جدیدی ثبت نماید و هنگام ورود به منوی "حساب و کارت" پیغام
ذیل نمایش داده می شود:

(پیغام)8-

اگر کاربر ،از بخش مشخصات متقاضی ،مورد متقاضی ،گزینه "نماینده قانونی" را انتخاب نماید مانند تصویر ذیل:
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(تصویر)13-

در بخش "مشخصات حساب" ،موارد ذیل به وی نمایش داده می شود:
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(تصویر)14-

کاربر ،مشخصات نماینده قانونی که شامل موارد ذیل می باشد را ورود اطالعات می نماید.
• شماره تعریف مشتری
• نام و نام خانوادگی نماینده قانونی
• نسبت
 oوکیل
 oولی
 oوصی
 oقیم
سپس کاربر ،شماره مشتری نماینده قانونی در بانک صادرات و نام و نام خانوادگی و نسبت وی را وارد می نماید.
✓ نکته :در صورتی که نسبت ،گزینه وکیل انتخاب گردد ،وارد کردن شماره وکالت نامه ،الزامی می باشد.
✓ نکته :موارد نام و نام خانوادگی نماینده قانونی و نسبت اجباری می باشند.
کاربر موارد مذکور را ورود اطالعات می نماید و با زدن گزینه "تایید و مرحله بعد" به بخش بارگزاری مدارک
منتقل می شود.
بخش "افزودن مدارک" شامل موارد ذیل می باشد:
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(تصویر)15-

کاربر در موارد "عملیات" گزینه "بارگذاری" را انتخاب و مدرک مورد نظر را بارگذاری می نماید .همچنین
می تواند توضیحات مورد نظر خود را در بخش "توضیحات" اضافه نماید.
✓ نکته :فرمت فایل های مجاز برای بارگذاری بدین شرح استtif ،jpg ،gif ،jpeg ،bmp ،png ،tiff ،pdf :

✓ نکته :حداکثر حجم فایل می بایستی  400کیلو بایت باشد.
✓ نکته :در صورتی که حجم فایل بیشتر از حد مجاز باشد سیستم به کاربر پیغام:
"لطفا از فایل هایی با حجم مجاز استفاده نماید" می دهد.
✓ نکته :در صورتی که کاربر فایل با نام تکراری بارگذاری نمایید سیستم پیغام" :این فایل قبالً انتخاب شده
است" می دهد.
بعد از تکمیل اطالعات مورد نیاز ،کاربر باید فایل قوانین و مقررات را دانلود و مطالعه نماید.
✓ نکته :چنانچه کاربر قبل از دانلود فایل ،تیک تایید شرایط قوانین و مقررات را بزند ،پیغام "مطالعه قوانین
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و مقررات الزامی می باشد" به وی نمایش داده می شود.
✓ نکته :مطالعه و تایید قوانین و مقررات الزامی بوده و در صورت عدم تایید موارد فوق امکان بارگذاری
مدارک امکان پذیر نمی باشد و پیغام ذیل نمایش داده می شود:

(پیغام)9-

با انتخاب گزینه "ثبت" توسط کاربر ،درخواست مورد نظر ثبت و در صورت لزوم نسبت به "چاپ" فرم مربوطه
اقدام می نماید.
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راهنمای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک

❖ بخش حساب و کارت
این بخش شامل امکانات ذیل می باشد:
• افتتاح حساب ریالی
• خدمات بانکداری الکترونیکی(خدمات کارت)

خدمات بانکداری الکترونیکی(خدمات کارت)
مسیر دسترسی :کاربر پس از ورود ،می تواند از طریق منوی "حساب و کارت" به گزینه " استفاده از خدمات
بانکداری الکترونیکی" دسترسی یابد.

(تصویر)16-
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(تصویر)17-

معرفی خدمات بانکداری الکترونیکی
در این سامانه ،کاربر می تواند درخواست استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی خود را که مخصوص اشخاص
حقیقی دارای حساب در بانک صادرات می باشد ،ثبت نماید.
این بخش شامل امکانات ذیل می باشد:
• صدور /خدمات سپهرکارت
• سامانه پیام کوتاه
• همراه بانک
• اینترنت بانک سپهر /عضویت
• تلفنبانک
در بخش "درخواست استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی" موارد ذیل نمایش داده می شود:
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(تصویر)18-

در ثبت درخواست جهت مشخص نمودن مکان دریافت خدمات ،کاربر می بایست به ترتیب موارد استان ،شهر و
شعبه را انتخاب نماید ،برای این منظور:
23

راهنمای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک
•

نسخه 1

کاربر با انتخاب استان مورد نظر از لیست "استان" ،شهر مورد نظر از لیست "شهر" متناظر با استان
انتخابی و شعبه مورد درخواست از لیست "شعبه"متناظر با شهر انتخابی خود مکان دریافت خدمات مورد
درخواست خود را انتخاب می نماید.

•

آدرس و تلفن شعبه در کادر رو به روی "شعبه" به کاربر نمایش داده می شود.

•

موارد نام و نام خانوادگی ،کد ملی و شماره مشتری به صورت خودکار در سامانه نمایش داده می شود.

•

کاربر از طریق گزینه "شماره حساب" می تواند شماره حسابی را که می خواهد روی آن درخواست خدمات
بدهد را انتخاب کند.

بعد از تکمیل اطالعات مورد نیاز ،کاربر باید فایل قوانین و مقررات را دانلود و مطالعه نماید.
✓ نکته :چنانچه کاربر قبل از دانلود فایل ،تیک تایید شرایط قوانین و مقررات را بزند ،پیغام "مطالعه قوانین
و مقررات الزامی می باشد" به وی نمایش داده می شود.
✓ نکته :مطالعه و تایید قوانین و مقررات الزامی بوده و در صورت عدم تایید موارد فوق امکان انتخاب خدمات
امکان پذیر نمی باشد و پیغام ذیل نمایش داده می شود:

(پیغام)10-
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صدور /خدمات سپهرکارت

بعد از انتخاب گزینه خدمات /صدور سپهر کارت ،موارد ذیل نمایش داده می شود:

(تصویر)19-

این بخش شامل امکانات ذیل می باشد:
• صدور کارت برای اولین بار
• تجدید کارت:

کاربر با انتخاب این درخواست می بایستی در کادر مربوطه علت درخواست تجدید کارت خود را وارد نماید.

• استفاده از شماره کارت قبلی:

کاربر با انتخاب این درخواست ،در کادر مربوطه شماره کارت مورد نظر خود را وارد می

نماید.

•

صدور رمز مجدد :کاربر با انتخاب این درخواست ،نسبت به درخواست رمز اول کارت خود اقدام می نماید.

• مسدودی:

کاربر با انتخاب این گزینه می تواند نسبت به مسدود نمودن شماره کارت مبتنی بر شماره حساب انتخابی خود اقدام

نماید.
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رفع مسدودی :کاربر با انتخاب این گزینه می تواند نسبت به ثبت درخواست رفع مسدوی کارت مبتنی بر شماره حساب انتخابی
خود اقدام نماید.

•

تغییر شماره حساب ترجیحی :کاربر با انتخاب این گزینه می تواند از لیست شماره حساب های نمایش داده شده نسبت
به تغییر شماره حساب ترجیحی خود اقدام نماید.

✓ نکته :این بخش امکان چند انتخابی دارد و کاربر می تواند خدمات را به صورت هم زمان انتخاب نماید.
✓ نکته :چنانچه کاربر هر یک از گزینه های صدور کارت برای اولین بار ،تجدید کارت ،استفاده از شماره
کارت قبلی ،صدور رمز مجدد ،مسدودی و رفع مسدودی را انتخاب کند ،دیگر امکان انتخاب گزینه "تغییر
شماره حساب ترجیحی" را ندارد .همچنین اگر کاربر گزینه "تغییر شماره حساب ترجیحی" را انتخاب
کند ،دیگر امکان انتخاب سایر گزینه ها را ندارد.
✓ نکته :یک کارت می تواند به چند شماره حساب متصل باشد ،با انتخاب گزینه"تغییر شماره حساب
ترجیحی" ،کاربر می تواند انتخاب کند کدام شماره حساب به جای شماره حساب فعلی در تراکنش ها ی
مالی مورد استفاده قرار گیرد.

سامانه پیام کوتاه

بعد از انتخاب گزینه سامانه پیام کوتاه ،موارد ذیل نمایش داده می شود:
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(تصویر)20-

این بخش شامل موارد ذیل می باشد:
• درخواست
• افزودن شماره تلفن همراه
• حداقل مبلغ جهت پیامک
• تمدید خودکار

✓ نکته :کاربر می تواند از موارد درخواست ،گزینه "فعال سازی" را انتخاب کند ،می تواند شماره تلفن
همراهی را که می خواهد پیامک به آن ارسال شود را از طریق گزینه" افزودن شماره تلفن همراه"وارد
نماید.
✓ نکته :در موارد "حداقل مبلغ جهت ارسال پیامک" کاربر می تواند حداقل مبلغ تراکنش مالی مورد نظر
خود را که می خواهد بر اساس آن پیامک ارسال گردد را وارد نماید.
✓ نکته :اگر کاربر تیک "تمدید خودکار" را انتخاب نماید ،سامانه پیام کوتاه با شرایط قبل برای دوره های
آتی تمدید می شود.
✓ نکته :کاربر می تواند از طریق گزینه "غیر فعال سازی" در موارد "درخواست" و با وارد نمودن شماره
همراه مورد نظر نسبت به غیر فعال کردن ارسال پیامک مورد نظر اقدام نماید.
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همراه بانک

بعد از انتخاب گزینه خدمات همراه بانک ،موارد ذیل نمایش داده می شود:

(تصویر)21-

این بخش شامل موارد ذیل می باشد:
• درخواست :انواع درخواست کاربر در این سامانه ،شامل موارد ذیل می باشد:
 oعضویت :شخص حقیقی متعهد است از طریق پیشخوان شمس بانک صادرات ایران نسبت به
درخواست عضویت اقدام و پس از حداقل زمان اعالم شده در سایت با مراجعه به شعبه انتخابی
خود ،مشخصات شناسنامه ای خود را به صورت صحیح و کامل ،همراه با مدرک هویتی معتبر به
بانک اعالم نماید .بانک طبق ظوابط و مقررات ،صحت هویت کاربر را احراز و مراتب را به کاربر
اعالم خواهد کرد.
 oغیر فعال سازی :در این درخواست کاربر می خواهد خدمات همراه بانک را غیر فعال کند.
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 oفعال سازی مجدد :این درخواست مختص افرادی است که قبال خدمات همراه بانک داشتند
ولی به دلیل غیر فعال سازی ،ورود رمز اشتباه یا هر دلیل دیگری همراه بانک آنها غیر فعال شده
و می خواهند مجدد همراه بانک را فعال کنند.
• نوع رمز :انواع رمزیاب در این بخش ،شامل موارد ذیل می باشد:
 oسخت افزاری )(OTP
USSD o

• سریال رمزیاب سخت افزاری
✓ نکته :کاربر می تواند از طریق آیکن عالمت سوال طراحی شده در مقابل موارد نوع رمزیاب ،توضیحات
مربوط به زمان الزام استفاده از نوع رمزیاب در گزینه همراه بانک را رویت نماید.
✓ نکته :در صورت استفاده از رمزیاب سخت افزاری ،تکمیل اطالعات مربوط به سریال رمزیاب آن الزامی
می باشد.
✓ نکته :منظور از "نوع رمزیاب" نحوه ایجاد رمز یا پسورد برای ورود به سامانه اینترنت بانک می باشد .انواع
نوع رمزیاب در این سامانه ،شامل موارد ذیل می باشند:
 oرمزیاب ایستا با پیامک :یک رمز ثابت از سوی کاربر تعریف شده و رمز یک بار مصرف نیز با پیامک برای
کاربر ارسال می گردد .برای ورود به سامانه اینترنت بانک از هر دو رمز ثابت و رمز پیامکی به صورت همزمان
استفاده می شود و امضای الکترونیکی جهت انجام تراکنش مالی در سامانه مذکور نیز به صورت پیامک برای
کاربر ارسال می گردد .الزم به ذکر است که قیمت این نوع رمزیاب 35.000 ،ریال می باشد.
 oرمزیاب سخت افزاری ( :)OTPرمزیاب یک سیستم تولید رمز یک بار مصرف بوده که جهت افزایش
ضریب امنیت کاربران در دسترسی به سیستم های الکترونیکی استفاده می شود و رمز تولید شده توسط آن فقط
برای مدت کوتاهی اعتبار دارد .در حال حاضر امکان دارا بودن چندین رمزیاب به طور همزمان وجود دارد.
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 oرمزیاب  : USSDبا استفاده از پروتکل  USSDاپراتورهای تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) و با شماره
گیری  *719#م ی توان نسبت به اخذ رمز یک بار مصرف جهت ورود به سامانه اینترنت بانک و تولید امضای
الکترونیکی جهت انجام تراکنش مالی در سامانه مذکور استفاده نمود و ریسک تراکنش های مالی را کاهش داد.
الزم به ذکر است که قیمت این نوع رمزیاب  55.000ریال می باشد.

اینترنت بانک سپهر /عضویت

اینترنت بانک سپهر ،با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا و بر اساس استانداردها ،اصول فنی و رعایت موارد
امنیتی طراحی گردیده و بیش از  50خدمت بانکی را بدون محدودیت زمانی و مکانی به کاربران خود ارائه می
نماید.
بعد از انتخاب گزینه خدمات اینترنت بانک سپهر /عضویت ،موارد ذیل نمایش داده می شود:

(تصویر)22-

این بخش شامل موارد ذیل می باشد:
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• درخواست :انواع درخواست کاربر در این سامانه ،شامل موارد ذیل می باشد:
 oعضویت :شخص حقیقی متعهد است از طریق پیشخوان شمس بانک صادرات ایران نسبت به درخواست
عضویت اقدام و پس از حداقل زمان اعالم شده در سایت با مراجعه به شعبه انتخابی خود ،مشخصات شناسنامه
ای خود را به صورت صحیح و کامل ،همراه با مدرک هویتی معتبر به بانک اعالم نماید .بانک طبق ضوابط و
مقررات ،صحت هویت کاربر را احراز و مراتب را به کاربر اعالم خواهد کرد.
 oرمزیاب جدید :در صورتی که کاربری دستگاه رمزیاب سخت افزاری خود را مفقود ،معیوب و یا به هر ترتیبی
از دست داده باشد و یا خواستار تغییر شماره تلفن همراه رمزیاب  USSDو یا تغییر نوع رمزیاب خود باشد ،می
تواند از این خدمت استفاده نموده و پس از زمان اعالم شده با در دست داشتن مدارک هویتی معتبر به شعبه
انتخابی خود مراجعه نماید .شعبه پس از احراز هویت نسبت به اجابت درخواست اقدام می نماید.
 oفعال سازی کد کاربری :در صورتی که کد کاربری شما غیرفعال شده باشد (با سه بار ورود رمز اشتباه و
استفاده از خدمت غیرفعال سازی) ،می توانید با استفاده از این خدمت درخواست فعال سازی نمایید.
•

رمزیاب :انواع نوع رمزیاب در این بخش ،شامل موارد ذیل می باشد:
 oایستا با پیامک
 oسخت افزاری )(OTP
USSD o

تلفنبانک

تلفنبانک (صدای سپهر  ،)09602یکی از سامانه های مهم ارتباطی است که در تمامی ساعات شبانه روز با هدف
افزایش خدمات بانکداری الکترونیک و صرفه جویی در زمان و هزینه کاربر ،افزایش سطح رضایت کاربران ،جمع
آوری انتقادات و پیشنهادات و رسیدگی به آنها جهت ارائه خدمات بهتر سعی در رفع مشکالت و راهنمایی کاربران
دارد.
بعد از انتخاب گزینه خدمات تلفنبانک ،موارد ذیل نمایش داده می شود:
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راهنمای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک

(تصویر)23-

تلفنبانک سپهر شامل خدمات ذیل می باشد:
•

اطالع از آخرین وضعیت موجودی حساب و کارت

•

اطالع از سه گردش آخر حساب و کارت

•

دریافت صورت حساب (گردش سه ماهه یا یک روز خاص تا روز جاری) از طریق نمابر

•

اعالم مفقودی کارت

•

اطالع از آخرین وضعیت چک

•

و دیگر خدمات ...

به منظور استفاده از خدمات قابل ارائه در تلفنبانک سپهر ،پس از شماره گیری  09602و فشردن کلید  1در
صورتی که کاربر دارای سپهرکارت بانک صادرات نباشد ،می بایست رمز حساب خود را از طریق تکمیل درخواست
اخذ رمز حساب در پیشخوان شمس و مراجعه به شعبه انتخابی در سامانه دریافت نماید.
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راهنمای درخواست تسهیالت ریالی اشخاص حقیقی

❖ بخش تسهیالت ریالی
این بخش شامل امکانات ذیل می باشد:
• ثبت درخواست تسهیالت ریالی
• ثبت درخواست تعویق اقساط تسهیالت
• ثبت درخواست تسهیالت کرونایی

درخواست تسهیالت ریالی
مسیر دسترسی :کاربر پس از ورود ،می تواند از طریق منوی "تسهیالت بانکی" به گزینه "ثبت درخواست
تسهیالت ریالی" دسترسی یابد.

(تصویر)24-
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راهنمای درخواست تسهیالت ریالی اشخاص حقیقی

(تصویر)25-

معرفی تسهیالت ریالی
در این سامانه ،کاربر می تواند درخواست تسهیالت ریالی خود را که مخصوص اشخاص حقیقی دارای حساب در
بانک صادرات می باشد ،ثبت نماید.
کاربر می بایست درخصوص درخواست وام ازدواج و جهیزیه ابتدا به سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک
مرکزی به آدرس  https://ve.cbi.ir/TasReq.aspxمراجعه و کد رهگیری  10رقمی و کد شعبه اعطای
تسهیالت خود را دریافت و ضمن تکمیل موارد فوق در پیشخوان شمس نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید.
این بخش شامل مراحل ذیل می باشد:
مشخصات متقاضی

 :مشخصات کاربر یا درخواست دهنده تسهیالت ،به صورت خودکار در سامانه نمایش داده می شود.

کاربر می تواند آدرس ایمیل خود را تغییر دهد یا ایمیل جدید وارد نماید .آدرس ایمیل باید از فرمت معتبر پیروی کند ،در غیر این صورت
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راهنمای درخواست تسهیالت ریالی اشخاص حقیقی
پیغام مناسب به کاربر نمایش داده می شود و به مرحله بعد منتقل نمی شود.

(تصویر)26-

مشخصات تسهیالت درخواستی

 :در این بخش ،کاربر می بایست به نکات ذیل توجه نماید:

✓ نکته :ثبت درخواست اینترنتی تسهیالت ازدواج /جهیزیه درخصوص نوع مشتری عادی مبلغ  500،000،000ریال
و ایثارگران  1،000،000،000ریال قابل پرداخت می باشد.
✓ نکته :کاربر کد رهگیری بانک مرکزی و شعبه اعطای تسهیالت که از سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک
مرکزی دریافت نموده را در این بخش وارد می نماید.
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راهنمای درخواست تسهیالت ریالی اشخاص حقیقی

✓ نکته:

نسخه 1

کاربر می بایست شماره حساب مورد نظر اخذ دریافت تسهیالت خود را انتخاب نماید در غیر این صورت پیغام ذیل

نمایش داده می شود:

(پیغام)11-

✓ نکته:

کد رهگیری بانک مرکزی و شعبه اعطای تسهیالت اجباری می باشند و کاربر ملزم به وارد کردن مقادیر آنها می باشد.

در صورت عدم مقداردهی این موارد و انتخاب گزینه "تایید و مرحله بعد" سامانه پیغام "مقادیر الزامی را وارد نمایید" را نمایش
می دهد:

(پیغام)12-

در بخش "مشخصات تسهیالت درخواستی" موارد ذیل نمایش داده می شود:
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راهنمای درخواست تسهیالت ریالی اشخاص حقیقی

(تصویر)27-

مشخصات وثایق  :کاربر لیست وثایق مورد نظر در خصوص دریافت وام ازدواج و جهیزیه را در سامانه مشاهده و از طریق انتخاب
گزینه "افزودن وثیقه" نسبت به انتخاب موارد اقدام می نماید.
در صورت عدم انتخاب وثیقه ،پیغام ذیل نمایش داده می شود:
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راهنمای درخواست تسهیالت ریالی اشخاص حقیقی

(پیغام)13-

کاربر امکان حذف وثیقه و درج دوباره آن را نیز دارا می باشد.

در بخش "مشخصات وثایق" موارد ذیل نمایش داده می شود:

(تصویر)28-
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راهنمای درخواست تسهیالت ریالی اشخاص حقیقی

پرداخت کارمزد  :در این بخش  ،مشخصات کاربر و تسهیالت درخواستی وی و کارمزد جهت بررسی درخواست ثبت شده به صورت
خودکار در سامانه نمایش داده می شود .کاربر باید تیک "مورد تایید است" را انتخاب و گزینه "تایید و مرحله بعد" را انتخاب نماید.
سپس کاربر به بخش پرداخت منتقل می شود و کارمزد را پرداخت می نماید.

در بخش "پرداخت کارمزد" موارد ذیل نمایش داده می شود:

(تصویر)29-

استعالمات  :در این بخش نتیجه استعالم کاربر از بانک مرکزی نمایش داده می شود.
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راهنمای درخواست تسهیالت ریالی اشخاص حقیقی

در بخش "استعالمات" موارد ذیل نمایش داده می شود:

(تصویر)30-

افزودن مدارک  :در این بخش مدارکی که کاربر باید برای دریافت تسهیالت بارگذاری نماید ،به وی نمایش داده می شود .تا کاربر
مدرک مورد نظر را بارگذاری نماید .همچنین می تواند توضیحات خود را در بخش "توضیحات" اضافه نماید.

✓ نکته :فایل های مجاز برای بارگذاری بدین شرح

استtif ،jpg ،gif ،jpeg ،bmp ،png ،tiff ، pdf :

✓ نکته :حداکثر حجم فایل  400کیلو بایت می باشد.
✓ نکته :کاربر ایثارگر باید در این بخش گواهی ایثارگری را نیز بارگذاری نماید.
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راهنمای درخواست تسهیالت ریالی اشخاص حقیقی

در بخش "افزودن مدرک" موارد ذیل نمایش داده می شود:

(تصویر)31-

ثبت نهایی

 :کاربر تیک "تایید" را انتخاب و گزینه "ذخیره" را انتخاب می نماید.

اطالعات در سامانه ذخیره می شود و کد پیگیری به کاربر نمایش داده می شود و به شماره همراه وی ارسال می شود.
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راهنمای درخواست تسهیالت ریالی اشخاص حقیقی

(پیغام)14-

در بخش "ثبت نهایی" موارد ذیل نمایش داده می شود:

(تصویر)32 -
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راهنمای درخواست صدور مجدد دسته چک

❖ بخش چک
این بخش شامل امکانات ذیل می باشد:
• صدور مجدد دسته چک
• رفع سوء اثر چک های برگشتی

صدور مجدد دسته چک
مسیر دسترسی :کاربر پس از ورود ،می تواند از طریق منوی "چک" به گزینه "صدور مجدد دسته چک"
دسترسی یابد.

(تصویر)33-
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راهنمای درخواست صدور مجدد دسته چک

(تصویر)34-

معرفی صدور مجدد چک
در این سامانه ،کاربر می تواند درخواست "صدور مجدد دسته چک" خود را که مخصوص اشخاص حقیقی دارای
حساب قرض الحسنه جاری با دسته چک در بانک صادرات می باشد ،ثبت نماید.
✓ نکته :اگر کاربر حساب قرض الحسنه جاری با دسته چک نداشته باشد و گزینه "صدور مجدد دسته
چک" را انتخاب نماید ،پیغام ذیل نمایش داده می شود

(پیغام)14-
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راهنمای درخواست صدور مجدد دسته چک

در بخش"صدور مجدد دسته چک" موارد ذیل نمایش داده می شود:

(تصویر)35-

• موارد شعبه ،شماره حساب ،نام ،نام خانوادگی و تاریخ به صورت خودکار در سامانه نمایش داده می
شود.
• کاربر مواردی اجباری شامل تعداد جلد و تعداد برگه را ورود اطالعات می نماید.
• اگر کاربر گزینه "تحویل در محل" را انتخاب نماید ،مواردی ذیل نمایش داده می شود:
(در حال حاضر امکان انتخاب این گزینه وجود ندارد)
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راهنمای درخواست صدور مجدد دسته چک

(تصویر)36-

✓ نکته :کاربر ابتدا تیک مربوط به تحویل چهار پنجم برگه های دسته چک را می زند سپس گزینه "ثبت"
را انتخاب می نماید .در غیر این صورت پیغام ذیل نمایش داده می شود و امکان ثبت وجود ندارد.

(پیغام)15-

بعد از ثبت ،اطالعات در سامانه ذخیره می گردد.
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راهنمای درخواست رفع سوء اثر چک های برگشتی

❖ بخش چک
این بخش شامل امکانات ذیل می باشد:
• صدور مجدد دسته چک
• رفع سوء اثر چک های برگشتی

رفع سوء اثر چک های برگشتی
مسیر دسترسی :کاربر پس از ورود ،می تواند از طریق منوی "چک" به گزینه " رفع سوء اثر چک برگشتی"
دسترسی یابد.

(تصویر)37-
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راهنمای درخواست رفع سوء اثر چک های برگشتی

(تصویر)38-

معرفی رفع سوء اثر چک های برگشتی
در این سامانه ،کاربر می تواند درخواست "رفع سوء اثر چک برگشتی" خود را که مخصوص اشخاص حقیقی دارای
حساب قرض الحسنه جاری با دسته چک در بانک صادرات می باشد ،ثبت نماید.
✓ نکته :اگر کاربر حساب قرض الحسنه جاری با دسته چک نداشته باشد و گزینه "رفع سوء اثر چک های
برگشتی" را انتخاب نماید ،پیغام ذیل نمایش داده می شود و سامانه "رفع سوء اثر چک های برگشتی"
نمایش داده نمی شود.

(پیغام)16-
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راهنمای درخواست رفع سوء اثر چک های برگشتی

در بخش"درخواست رفع سوء اثر چک های برگشتی" موارد ذیل نمایش داده می شود:

(تصویر)39-

• موارد شعبه ،متقاضی/کتقاضیان/شرکت ،شماره تلفن همراه و شماره حساب جاری به صورت خودکار در
سامانه نمایش داده می شود.
• کاربر موارد اجباری شامل سریال چک برگشتی ،تاریخ صدور چک برگشتی و نوع رفع سوء اثر را ورود
اطالعات و بر روی دکمه افزودن کلیک می نماید.

49

راهنمای درخواست رفع سوء اثر چک های برگشتی

نسخه 1

کاربر می بایست موارد ذیل را در نظر داشته باشد:
✓ نکته :سریال چک برگشتی بین  6تا  10رقم می باشد و نمی تواند با صفر شروع شود.
✓ نکته :سریال چک برگشتی یکتا می باشد.
✓ نکته :تاریخ چک برگشتی نمی تواند بزرگتر از روز جاری باشد.
• پس از کلیک بر روی گزینه "افزودن" یک سطر به لیست موارد درخواستی جهت رفع سوء اثر چک های
برگشتی افزوده می شود.
• کاربر دکمه "ثبت" را انتخاب می نماید و اطالعات در سامانه ذخیره می گردد.
• پس از ثبت درخواست ،دکمه "چاپ" به کاربر نمایش داده می شود و کاربر می تواند از فرم مربوطه چاپ
تهیه نماید.
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راهنمای مشاهده سوابق در سامانه

❖ بخش مشاهده سوابق
این بخش شامل امکان ذیل می باشد:
• در این قسمت لیست درخواست های متقاضی و وضعیت درخواست ها نمایش داده می شود

مشاهده سوابق
مسیر دسترسی :کاربر پس از ورود ،می تواند به منوی "مشاهده سوابق" دسترسی یابد.

(تصویر)40-
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راهنمای مشاهده سوابق در سامانه

معرفی مشاهده سوابق
در این سامانه ،کاربر می تواند تمامی درخواست هایی که در سیستم ثبت نموده را مشاهده یا حذف نماید یا از
آنها چاپ تهیه نماید.
• به ازای هر درخواستی که ثبت شود یک رکورد شامل عنوان درخواست ،وضعیت ،توضیحات،
تاریخ درخواست ،شعبه و عملیات در بخش مشاهده سوابق ثبت می شود.
• اگر درخواست توسط شعبه مربوطه ،رد یا تایید نشده باشد وضعیت درخواست" ،در حال بررسی"
می باشد.
• با استفاده از گزینه "جزئیات" می توان جزئیات آن درخواست را مشاهده و یا از درخواست چاپ
تهیه نمود.
• با استفاده از گزینه "حذف" می توان آن درخواست را حذف نمود.
در بخش "مشاهده سوابق" موارد ذیل نمایش داده می شود:

(تصویر)41-
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