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 مقدمه 
ی ها نوع نوظهوری از ارائه خدمات در صنعت بانکداری است که به عرضه خدمات بانکی با استفاده از محیط مجازیبانکداری 

توان انتقال منابع پولی و اعتباری را به صورت  میبا استفاده از این سیستم پرداخت الکترونیکی . پردازد میالکترونیکی 

، طیف وسیعی از خدمات پاسارگادبانکداری مجازی بانک  .الکترونیکی انجام داد بدون آنکه نیازی به جا به جایی فیزیکی باشد

دهد از طریق برقراری ارتباط  میاین خدمات به مشتری امکان . دهد میار بانکی را در هر زمان و هر مکان در اختیار شما قر

توانید از  میتنها با داشتن یک ارتباط اینترنتی در هر جای دنیا . توسط اینترنت بتواند پاره ای از امور بانکی خود را انجام دهد

 .بهره مند شویدپاسارگاد خدمات بانکداری مجازی بانک 

 رنت  بانکورود به سامانه اینت
bpi سایت بانک به بایست ابتدا می سامانهاین امکانات استفاده از  جهت  .i r  مراجعه نموده، سپس با کلیک بر روی لینک

 .ی ورود سامانه اینترنت بانک وارد شوید به صفحه «ورود به بانکداری مجازی»

 

 1 تصویر

 بانکهای ورود به سامانه اینترنت  شیوه
 : نوع است دوی ورود به سیستم بانکداری اینترنتی بانک شامل  شیوه

  رمز ثابت 

 شناسایی دو عاملی(SMS)  

  (همراه پرداخت)شناسایی دو عاملی 
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های ورود به سیستم بانکداری اینترنتی، باید به شعبه مراجعه نموده و رمز مخصوص  ربران جهت فعال سازی هر یک از روشکا

 .ندنمایبه آن روش شناسایی را دریافت 

 

 1 تصویر

 روش شناسایی رمز ثابت 
 .های مربوطه وارد نمایید اینترنت بانک خود را در قسمت عبورثابت نام کاربری و رمز در این روش برای ورود به سامانه، تنها 

 (SMS)روش شناسایی دو عاملی 
روش ورود دوعاملی در بانکداری مجازی فعال شده است، در این روش پس از وارد کرردن رمرز    ،جهت افزایش امنیت مشتریان

 با وارد کرردن آن  .خواهید نمود اه خود دریافتورود به بانکداری مجازی یک کد تأیید اعتبار یک بار مصرف از طریق تلفن همر

 .را خواهید داشتاینترنتی بانکداری  سیستم امکان ورود به «کد ارسال شده را وارد نمایید»در قسمت 

 (همراه پرداخت)شناسایی دو عاملی روش 
، وارد سامانه (http://bpi.ir/mobilePayment) پس از نصب برنامه سامانه پرداخت همراه از طریق لینکدر این روش 

  .پرداخت همراه شده و در صفحه اصلی گزینه رمز یکبار مصرف را انتخاب نمایید

دقت نمایید جهت فعال سازی سامانه پرداخت همراه از شماره تلفنی استفاده نمایید، که در سامانه بانکی بانک پاسارگاد ثبت 

  .شده است

http://bpi.ir/mobilePayment
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 صفحه اصلی
هایی جهت استفاده از امکانات  شود که شامل منوها و آیکون باز میل ای مطابق شک با ورود به سامانه بانکداری مجازی، صفحه

 .باشد می این سامانه

 

 

 3 تصویر

 

 :باشد موجود در صفحه اصلی شامل موارد زیر میدسترسی سریع های  آیکون

               هرای شرما و اطالعرات مربروط     ها میانبری است که لیسرت سرپرده   آیکون نمایش لیست سپرده :های منسپرده    

 .دهد به آنها را نمایش می

های خود را بر اساس تراریخ و یرا براسراس     صورتحساب سپردهد یتوان با استفاده از این بخش می :صورت حساب

 .تعداد تراکنش آخر حساب مشاهده نمایید

هرای   سرپرده توانید بره راحتری انتقرال وجره بره       با کلیک بر روی این آیکون، شما می: دیگران سپردهانتقال به 

 .را انجام دهید دیگران

  .امکان ثبت درخواست پایا در این قسمت برای شما فراهم شده است: پایا انتقال وجه
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 .های عضو شبکه شتاب وجود دارد کارت در این قسمت امکان انتقال وجه به: انتقال وجه کارت به کارت

              

در سیستم اینترنت بانک این امکان فراهم شده است تا بتوانید با استفاده از شناسه قبض و شناسه  :پرداخت قبض

 وتاریخ انقضای کارت، شناسه قبض وشناسه پرداخت نسبت (CVV2)دوم کداعتبارسنجی ،(PIN2)پرداخت و نیز داشتن رمزدوم 

    .به پرداخت قبض موردنظرخوداقدام نمایید

 

 منوی اصلی
 :در این بخش به معرفی منوی اصلی می پردازیم

به این صورت که کاربر با درج یکی از . در حال حاضراین امکان، قابلیت جستجو روی تمام انواع منوهای را دارد :جستجو

 .شود جستجو، اطالعات زیر منوی آن خدمت نمایش داده می کلمات خدمت مورد نظرخود درکادر

 

 

 4 ریتصو

 



 راهنمای سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 

 

 
 بانک پاسارگاد: سازمان تولیدکننده راهنمای سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد :عنوان سند 

 صفحه 21از   66صفحه   63/16/6931:  روز رسانی به 61/61/6936:  تاریخ تنظیم

های من، صورتحساب سپرده، انتقال وجه به سپرده دیگران،  شامل سپرده خدمات پرکاربرد در این بخش: خدمات پر کاربرد

سامانه ثبت نام معامالت، ورود به باشگاه مشتریان بانک  ، ورودبهانتقال وجه پایا، انتقال وجه کارت به کارت، پرداخت قبض

 .نمایش داده می شود

های من، صورتحساب سپرده، خدمات قبض، مدیریت کارتابل سپرده  این بخش منو در برگیرنده خدماتی نظیرسپرده :سپرده

 .ی باشدمشترک، خدمات افتتاح سپرده، خدمات تغییر وضعیت سپرده، مدیریت دفترچه کارت و سپرده م

 

 5 تصویر

 .نمایش داده می شود مستمر و بانکی بین، بانکی داخلدراین قسمت از منوی اصلی خدمات انتقال وجه  :انتقال وجه

 

 

 6 تصویر
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دیگران،گروهری، کرارت بره کرارت،     هرای   خرودم، بره سرپرده    هرای  انتقال بره سرپرده  ) خدمات داخل بانکی شامل خدماتی نظیر

 .می باشد( های خاص، دریافت رسید انتقال وجه سازمان
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خدمات بین بانکی شامل انتقال وجه بین بانکی پایا به همراه لیست درخواستها، پایای گروهی به همراه لیست درخواستها، 

 .گروهی به همراه لیست درخواستها و انتقال وجه کارت به کارت است ساتنا

 

 8 تصویر
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هرا نمرایش داده شرده     در بخش مستمر خدمات انتقال وجه مستمر، پایای مستمر و ساتنای مستمر به همراه لیست درخواسرت 

 .است

 

 9 صویرت

 

انتقرال وجره کرارت بره کرارت، خردمات قربض، خردمات          منوی اصلی خردمات مربروط بره کرارت شرامل      این بخش از: کارت

هرای کرارت، خردمات کرارت اعتبراری،       های کارت، مسدود کردن کارت، خدمات صدور کارت، خدمات تغییرر سرپرده   محدویت

 .گزارش های کارت، مدیریت دفترچه کارت و سپرده را ارائه می دهد

 

 11 تصویر
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تسهیالت و پرداخت قسط، لیست درخواستهای پرداخت قسط، پرداخرت اقسراط دیگرران در ایرن قسرمت از منرو       : تسهیالت

 .شود نمایش داده می

 

 11 ریتصو

 .شود در این بخش از منو گزارشات وضعیت چک، خدمات دسته چک و سایر خدمات چک نمایش داده می: چک

 

 11 تصویر

 :در این بخش به معرفی هر کدام از خدمت های معرفی شده در منو اصلی می پردازیم

 سپرده ها

 ی منها سپرده
نظیرر شرماره سرپرده،    شخصات آنها مهمراه  به بلند مدت، جاری قرض الحسنه وکوتاه مدت،های  لیست سپرده قابلیت مشاهده

 جردول  دودر هرا  سرپرده  لیست نمایش .شماره شبا در این قسمت وجود دارد و قابل برداشت، ارز سپرده لغبموجودی سپرده، م

توانیرد   مچنرین شرما مری   ه. از دیگر امکانات این صفحه می باشد و اندوخته مدت بلند ، مدت کوتاه و الحسنه قرض های سپرده

 :شود د زیر میراین گزینه شامل موا. کنیدها را بر اساس رابطه با صاحب حساب تعیین  نحوه نمایش سپرده

 همه 

 صاحب سپرده 

 صاحب امضا 

 صاحب سپرده و امضا 
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 13 تصویر

در لحظه برروز رسرانی      وجود دارد که با کلیک برروی آن موجودی سپرده     در جدول مذکور آیکون  درکنار هر سپرده .6

 .شود می

بر روی  کلیکبا    .1 .نمایش داده می شودشود که در آن جزئیات سپرده  هر شماره سپرده، کادری باز می

 تراکنش آخر بر روی شماره سپرده مورد نظرر کلیرک    61توانید برای اطالع از جزئیات دقیق هر سپرده و مشاهده  شما می

 .کنید

هرا   کسل اطالعات مربوط بره سرپرده  آیکون  وجود دارد که باکلیک برروی آن فایل خروجی ا ، جرررردول دربررررا ی .9

 .است قابل دریافت

 از هریرک  بررای  ترا  اسرت  شرده  تعبیره  امکران  این دارد و وجود «یادداشت» عنوان تحت ستونی ها صورتحساب جدول در .1

 پرذیر  امکران  یادداشت لینک برروی کلیک با که نمایید درج سیستم در یادداشتی تمایل درصورت خود مالی های تراکنش

 .است

 

 14 تصویر
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 سپرده صورت حساب .1

های خود را بر اساس تاریخ و یرا براسراس تعرداد ترراکنش آخرر       صورتحساب سپردهد یتوان با استفاده از این بخش می شما

 .حساب مشاهده نمایید

  

 

 15 تصویر

 

 . موجود شماره سپرده مورد نظر را جهت دریافت گردش صورتحساب انتخاب نمایید ازلیست: شماره سپرده -

 

باشرد، ایرن    اگر تمایل داریدکه گردش صورت حساب شما بر اساس تاریخ: گردش صورت حساب بر اساس تاریخ -

 .ی زمانی را مشخص کنید گزینه را انتخاب کرده و تاریخ ابتدا و انتهای این بازه

مکان فراهم شده است تا بتوانید جستجوی صورتحساب مورد نظر خود را بر اساس نوع تراکنش در این قسمت این ا

 .ی مبلغ، شماره قبض، یادداشت و یا توضیحات درج شده در صورتحساب انجام دهید ، محدوده(برداشت یا واریز)

 

خواهید صورت حساب نمایش داده شده بر  اگر می: تراکنش آخر.... گردش صورت حساب بر اساس تعداد -

 . باشد این گزینه را انتخاب کرده و در مستطیل خالی تعداد مورد نظر را وارد نمایید آخرهای  اساس تعداد تراکنش
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هایی که در هر صفحه نمایش  این امکان برای شما فراهم است که تعداد تراکنش: تعداد تراکنش در هر صفحه -

 .را مشخص نماییدشود  داده  می

 

سیستم دو نوع مفصل و مختصر را برای نمایش صورت حساب در نظر گرفته است که : نوع نمایش صورت حساب -

گیرد مانند شماره سند، شماره قبض، شماره  با انتخاب نوع مفصل، اطالعات جزئی تری در اختیار کاربر قرار می

 .چک و نام شعبه/برگه

 

ها از ابتدا  در نوع صعودی تراکنش. تواند صعودی و یا نزولی باشد ها می ی تراکنشنوع مرتب ساز: نوع مرتب سازی -

اند، اول از همه نمایش  هایی که اخیرا رخ داده باشد یعنی تراکنش گیرند و در نوع نزولی برعکس می به انتها قرار می

 .شوند داده می

 کلیک کنید «نمایش صورت حساب»با  برای مشاهده صورت حساب خود بر روی دکمه  پس از انجام تنظیمات  . 

 
 16 تصویر

 

جهت دریافت فایل خروجی اکسرل صرورت حسراب      ورت حساب در با ی جرداول، آیکرون و   پس از دریافت ص
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هرای   هت دریافت پرینت صورتحساب همراه با یادداشتج  حساب و آیکون جهت دریافت پرینت صورت  آیکون  سپرده،

 .وجود داردصورت حساب   csvجهت دیافت فایل  ، آیکونحساب صورت pdfجهت دریافت فایل   درج شده، آیکون 

 

 خدمات قبض
 

       
 67تصویر                                                             

 پرداخت قبض .3-1

در سیستم اینترنت بانک این امکان فراهم شده است تا بتوانید با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت و نیز داشتن 

 .اقدام نمایید نظرخود وتاریخ انقضای کارت، نسبت به پرداخت قبض مورد (CVV2)، کداعتبارسنجی دوم(PIN2)رمزدوم 

   .دن شماره تلفن همراه نیز میسر شده استهمچنین امکان پرداخت قبض همراه اول با وارد نمو
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 18یرتصو

 گزارش قبض پرداختی .3-2

تواند  جستجو می. مورد نظر خود دریافت نمایید یا سپرده شده توسط کارت قبوض پرداختتوانید گزارشی از  در این بخش می

 .انجام گیرد ....شناسه قبض و شناسه پرداختی مبلغ و  ی زمانی، محدوده بر اساس محدوده

 

 17 یرتصو
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 پرداخت قبض گروهی .3-3

 .پرداخت نمایید (به صورت فایل یا اضافه نمودن دستی)در این بخش می توانید قبوض را به صورت گروهی 

 

 11تصویر 

 مدیریت کارتابل سپرده مشترک و حقوقی
یا مهر شرکت است فرراهم   ءمشترکی که نیازمند بیش از یک امضا های سپرده ازانجام عملیات   در بانکداری مجازی امکان

درخواست پایا و ساتنای گروهری،  ، و ساتناز جمله انتقال وجه، انتقال وجه گروهی، ثبت پایادر این درخواستها ا. گردیده است

صورت تاییرد و کرافی   رخواست برای تمام صاحبین امضاء ارسال و در دپرداخت قبض، پرداخت قبض گروهی، پرداخت قسط 

 . انجام خواهد شدبودن امضاها عملیات درخواستی 

 هرای کارتابرل  ، درخواسرت  «نمرایش »پس از کلیک برر روی دکمره   با انتخاب سپرده کارتابلی و تعیین وضعیت درخواست  

 . شود نمایش داده می زیر مطابق تصویر
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 11 یرتصو

 

در انتهای سطر مورد نظر از جدول کلیک کررده   جزئیاتآن درخواست، ابتدا باید بر روی تصویر  ءبرای مشاهده جزئیات و امضا

شامل سابقه عملیات انجام شده برر روی درخواسرت، مشرتریانی کره تراکنون      )تا مطابق شکل زیر، اطالعات تکمیلی درخواست 

ت امضای درخواست، می بایست برر روی دکمره   سپس جه. نمایش داده شود( درخواستاند و جزئیات  کرده ءدرخواست را امضا

 . کلیک کنید«امضاء»

 

 11 تصویر

توانند با ورود بره بانکرداری مجرازی از طریرق حسراب کراربری شخصری خرود برا اسرتفاده از            می درمرحله بعد سایر امضاداران

ای آن درخواست، ابتدا بایرد  سپس برای مشاهده جزئیات و امض. کنند را مشاهده می مذکوردرخواست « مدیریت کارتابل»منوی

در انتهرا  . در انتهای هر سطر از جدول کلیک کرده تا اطالعات تکمیلری درخواسرت نمرایش داده شرود     جزئیاتبر روی تصویر 

 .را کلیک نمایند« ءامضا»برای امضای درخواست، می بایست دکمه 
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« اجررا »تواننرد برا کلیرک برر دکمره      مضراداران مری  هر یک از ا «ااجر»پس از تکمیل تعداد امضاهای مجاز و نمایان شدن دکمه 

« آماده اجررا »انجام نشود، درخواست در وضعیت  درخواست به هر دلیلیدر صورتی که  .را به پایان برسانند درخواستیعملیات 

 .یابد تغییر می« انجام شده»باقی خواهد ماند؛ اما در صورتی که اجرای عملیات با موفقیت پایان پذیرد، وضعیت آن، به 

 

 

 13تصویر

برای این کار  زم است . توانند امضای خود یا کل درخواست را لغو کنندهر یک از امضاداران می« اجرای درخواست»تا پیش از 

های زیر،  کلیک کنید و با استفاده از دکمه« جزئیات»درخواست مورد نظر را یافته، بر روی « مدیریت کارتابل»در صفحه 

 :عملیات مورد نظر خود را انجام دهید

 

را لغو نماید، دیگر انجام هیچ عملیاتی بر  یاران این سپرده، درخواستدر صورتی که شما یا هر یک از امضاد :لغو درخواست

 .باشد پذیر نمی روی این درخواست، توسط هیچ کاربری، امکان

 

اگر پس از این کار، باز هم قصد امضای دوباره درخواست را . برای لغو امضای خود از این دکمه استفاده کنید :لغو امضا

 .کلیک کنید« امضا»روی دکمه داشتید، به همین ترتیب، بر 

 



 راهنمای سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 

 

 
 بانک پاسارگاد: سازمان تولیدکننده راهنمای سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد :عنوان سند 

 صفحه 21از   19صفحه   63/16/6931:  روز رسانی به 61/61/6936:  تاریخ تنظیم

 های خیریه نیز وجود  امکان ثبت درخواست کارتابلی برای صدور دسته چک، ثبت مبلغ چک، انتقال وجه به حساب سازمان

 .دارد

 خدمات افتتاح سپرده

 
 11تصویر                                                            

 افتتاح حساب کوتاه مدت .5-1

 زم است برای ثبت درخواست خود جهت افتتاح حساب، اطالعات مربوط بوده و Offline افتتاح حساب کوتاه مدت بصورت 

 :به فیلدهای زیر را تکمیل نمایید

 .های بانک ، شعبه مورد نظر خود را جهت افتتاح حساب انتخاب نمایید از لیست شعبه :شعبه عامل -

 .خود باید مبلغی را به عنوان مبلغ افتتاحیه حساب مشخص نماییدجهت ارسال درخواست : مبلغ افتتاحیه -

 مشرخص  قسرمت  این در که ای سپرده از کردید، تعیین( افتتاحیه مبلغ) قبل فیلد در که مبلغی: سپرده از برداشت -

 .های موجود انتخاب نمایید توانید سپرده مورد نظر خود را از لیست سپرده شما می .شود می برداشت کنید می

 

 

آگاهی داشته باشید تا آن را تایید نماییرد، بررای ایرن    افتتاح حساب کوتاه مدت شما باید از تمام قوانین مربوط به  ●

کرده تا مستند شرایط اختصاصی افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتراه مردت را   « شرایط»منظور برروی کلمه 

 .دریافت و مطالعه نمایید
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 15 تصویر

 انداز افتتاح حساب پس .5-2

 . جهت ارسال درخواست مبنی بر افتتاح حساب پس انداز  زم است اطالعات مربوط به فیلدهای زیر را تکمیل نمایید

 

 18 یرتصو

 دهنرد و اقردامات  زم را بررای     مرورد بررسری قررار مری     ، بانکرداران اید هایی که شما در اینترنت بانک ثبت کرده درخواست

هرای خرود را پیگیرری     توانید درخواست می ها لیست درخواست سپس شما از طریق بخش .ها انجام خواهند داد رسیدگی به آن

 .ها مطلع شوید کرده و از آخرین وضعیت آن
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 افتتاح حساب بلند مدت .5-3

 .مربوط به فیلدهای زیر را تکمیل نماییدجهت افتتاح حساب بلند مدت  زم است اطالعات 

 

 
 17 تصویر

 

 .ای که تمایل به افتتاح حساب در آن دارید را از لیست موجود انتخاب نمایید نام شعبه :شعبه عامل -

که برحسب نوع آن، سود . ساله باشد6ویا ماهه 3ماهه،  1ماهه، 9تواند نوع حساب بلند مدت شما می: نوع حساب -

 .خواهد بود سپرده نیز متفاوت

 .بایست مبلغی را به عنوان افتتاحیه در نظر بگیرید شما برای افتتاح حساب می :مبلغ افتتاحیه -

. ای را دراین فیلد جهت واریز سود سپرده بلند مدت مشخص نمایید  زم است شماره سپرده: سپرده مقصد سود -

های ثبت شده در  خود را از لیست سپرده ی مورد نظر توانید با کلیک بر روی آیکون کنار کادر سپرده شما می

 .دفترچه کارت و سپرده انتخاب نمایید

کنید برداشت خواهد  مبلغ افتتاحیه حساب بلند مدت از حسابی که در این فیلد مشخص می: برداشت از حساب -

 . شد

آگاهی داشته باشید تا آن را تایید نمایید، برای این منظور برروی مدت  بلندافتتاح حساب شما باید از تمام قوانین مربوط به  ●

 .گذاری بلند مدت را دریافت و مطالعه نمایید سپرده سرمایه کلیک کرده تا مستند شرایط عمومی «شرایط» کلمه
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                ا وآنها ر بودهگذاری بلند مدت مطلع  سپرده سرمایهبه افتتاح  مربوطتمامی شرایط  که از کنید درادامه شما تایید می ●

 .پذیرفته اید

 .را بزنید «بازگشت»صورت کلید  کلیک کنید و در غیر این «ثبت»ی  برای انجام عملیات ثبت بر روی دکمه ●

 سپرده تخدمات تغییر وضعی
. خود را تغییر دهید دهد وضعیت سپرده در اختیار شما قرار می بانکداری مجازی بانکسامانه  توانید با امکاناتی که شما می

که در ادامه به توضیح در مورد آنها  باشد شامل موارد زیر می بوده و Offlineبه صورت  خدمات تغییر وضعیت سپرده

 :پردازیم می

تغییر سپرده مقصد سود  -  

تغییر روز واریز سود -  

 

 
 19 تصویر

 تغییر سپرده مقصد سود. 6-1
  Offlineبصورتسپرده مورد نظر جهت واریز سود را  ،یک سپرده انتخابتوانید با  شما با استفاده از امکانات این بخش می

 .تغییر دهید

  .های موجود انتخاب نمایید توانید از لیست سپرده شماره سپرده مقصد سود را می 

شماره سپرده ) .کلیک کنید «بازگشت»کلید  بر روی نصورتکلیک نمایید در غیر ای« ثبت» بر روی دکمهتغییرات،  برای انجام

 .(های ثبت شده در دفترچه سپرده انتخاب نمایید توانید از لیست سپرده مقصد سود مورد نظر خود را می

 .باشد بار در ماه می 1تعداد دفعات مجاز استفاده از سرویس تغییر سپرده مقصد سود  ●
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 19 تصویر

 دهنرد و اقردامات  زم را بررای     بانکرداران مرورد بررسری قررار مری     اید،  اینترنت بانک ثبت کرده هایی که شما در درخواست

توانیرد   مری  هرای تغییرر سرپرده مقصرد سرود      لیست درخواستسپس شما از طریق بخش  .ها انجام خواهند داد رسیدگی به آن

 .ها مطلع شوید های خود را پیگیری کرده و از آخرین وضعیت آن درخواست

 ر روز واریز سودتغیی
توانید شماره سپرده مورد نظر خود را  شما می. وجود دارد Offlineدر این قسمت امکان تغییر روز واریز سود سپرده بصورت 

 .های موجود انتخاب نمایید از لیست سپرده

 .باشد بار در ماه می 1 ،سود روز واریزتعداد دفعات مجاز استفاده از سرویس تغییر  

 

 

 31 تصویر

دهند و اقدامات  زم را برای رسیدگی به  ، بانکداران مورد بررسی قرار میاید هایی که شما در اینترنت بانک ثبت کرده درخواست

های خود را  توانید درخواست می های تغییر روز واریز سود لیست در خواستسپس شما از طریق بخش  .ها انجام خواهند داد آن

 .ها مطلع شوید پیگیری کرده و از آخرین وضعیت آن
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 مدیریت دفترچه کارت و سپرده

دهد که به جای وارد کردن دستی اطالعات که در آن امکان اشتباه نیز وجرود   استفاده از دفترچه به کاربر این امکان را می

هرای مقصرد و اطالعرات     نده، اطالعات کارت، سپرده یا شبا را در حسراب دارد یا سوال کردن مکرر اطالعات حساب از گیر

 .های مبدا دردفترچه ذخیره نموده و در انتقال وجه از آن استفاده نماید کارت سپرده خود را در حساب

ه هایی ک در این بخش این امکان فراهم شده است تا جهت سهولت کاربرد، شماره سپرده، شماره شبا و یا شماره کارت

 . گیرد در دفترچه کارت و سپرده ثبت نموده و نام مستعاری به هر یک اختصاص دهید معمو  مورد استفاده قرار می

 

 

 31 تصویر

ورود »، «هرای دیگرران   کرارت و سرپرده  »و « های خود کارت و سپرده»در این صفحه سه بخش قابل مشاهده است، بخش 

 :پردازیم می که در ادامه به توضیح آنها« اطالعات ازفایل

 کارت و سپرده خود .7-1

کنید نام مستعار برای  انتخاب می ، سپرده را«نوع«  کارت و سپرده خود در صورتی که از قسمتدفترچه  اطالعات افزودن هنگام

 .از منوی کشویی شماره سپرده مورد نظر خود را انتخاب و آن تایید نماییدکرده و آن سپرده تعریف 

 

 31 ریتصو
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. کنیررد را کررارت انتخرراب مرری« نرروع»افررزودن اطالعررات دفترچرره کررارت و سررپرده خررود، در صررورتی کرره از قسررمت  هنگررام 

 .شود پیغام زیر نمایش داده می

، بعد از ورود به سایت جهت انجام عملیات جدید با کارت انتخابی نیاز به وارد کرردن مجردد   درصورت ذخیره اطالعات کارت» 

ذا دقت فرماییدکه در این صورت بعد از ورود به سیستم، انتخاب این شماره کارت بره منزلره در   ل. این اطالعات نخواهید داشت

 .«دست داشتن سایر اطالعات کارت خواهد بود

 
 33 ریتصو

                     همرره اطالعررات کررارت کرراربر ذخیررره شررده      «  ذخیررره همرره اطالعررات کررارت   » بررا انتخرراب دکمرره    -

 .این اطالعات ندارد کردن ه واردهای بعد نیاز ب و درخواست

 .همه اطالعات به جز رمز دوم ذخیره خواهد شد« ذخیره همه اطالعات کارت به جز رمز دوم»با انتخاب دکمه  -

هریچ کردام از اطالعرات ثبرت شرده کرارت       « هریچ یرک از اطالعرات کرارت ذخیرره نشرود      »با انتخاب دکمره   -

 .ذخیره نخواهد شد

نوع سرپرده  »شود که حاوی اطالعات  جدولی نمایش داده می با وارد کردن نام مستعار سپرده یا کارت  در بخش جستجو

 .است« شماره سپرده یا کارت»همچنین « نام مستعار»و « یا کارت

 Excel" یا" Pdf"در با ی صفحه قابلیت تهیه فایل خروجی نیز  و در این جدول امکان ویرایش و حذف اطالعات

 .فراهم شده است  "html"و"
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 34تصویر

 های دیگران کارت و سپرده .7-2

کنید نام مستعار برای آن  ، کارت انتخاب می«نوع»که از قسمت  هنگام افزودن اطالعات کارت و سپرده دیگران درصورتی     

 .تعریف کرده و شماره کارت را درکادر در نظرگرفته شده وارد نمایید

 
 35 تصویر

بایست  کنید می ، شماره شبا انتخاب می«نوع»دفترچه کارت و سپرده دیگران در صورتی که از قسمت هنگام افزودن اطالعات 

 . یک نام مستعار تعریف کرده و شماره شبا را درکادر مورد نظر درج نمایید

خانوداگی گیرنده پس از درج نام و نام . شماره شبا را بررسی کنید درست بودن صحتمی توانید با کلیک رو دکمه چک کردن 

 .اطالعات فوق را تایید کرده و در غیر این صورت روی دکمه انصراف کلیک نمایید
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 36 تصویر

بعد از وارد  .کنید میانتخاب  سپرده« نوع» از قسمت های دیگران در صورتی که کارت و سپرده دفترچه اطالعات افزودنهنگام 

شود در صورت صحت  ات سپرده همرا با نام صاحب سپرده مشخص میمشخص «نام سپرده»کردن شماره سپرده و کلیک روی 

 . این صورت با کلیک روی گزینه انصراف از محیط خارج شوید در غیر نمودهاطالعات روی گزینه تایید کلیک 

 

 11 ریتصو

« کارت، سپرده یا شبا شماره»، «نوع»، «مستعارنام »های دیگران با انجام عملیات جستجو براساس  در بخش کارت و سپرده

 .شود که امکان ویرایش یا حذف اطالعات آن فراهم شده است جدولی نمایش داده می

 

 11 تصویر

 

 ورود اطاعات از فایل .7-3

در قسرمت  توانیرد   مری استخراج اطالعات از فایل،  با استفاده از ،کردن اطالعات Export ورود اطالعات از فایل، جهت قابلیت در

 .کنیدنوع کارت و سپرده خود یا دیگران و یا هر دو را انتخاب  ،ذخیره اطالعات از منوی کشوی
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 39 ریتصو

در سیستم کاربر  به صورت فایل کد این اطالعاتکلیک نمایید « ذخیره»مطابق تصویر برای ذخیره شده اطالعات روی دکمه 

 .شود ذخیره می

 
 11تصویر

 اید و ذخیره نموده Export، فایلی را که قبال «انتخاب فایل»قابلیت  کردن اطالعات از فایل با استفاده از Importدر زمان

Browse  نماییدو بارگذاری. 

 

 41 یرتصو

توضیحات  بخشدر ،باید مشکل ذکر شده ،توضیحات در صورت نشان دادن پیغام، سپرده مورد نظر ذخیره نمی شود بخش در

 . انجام شودبرطرف شود تا عملیات ذخیره اطالعات مربوط به آن سپرده 
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و در نهایت روی گزینه بررسی کرده را آن «ویرایش»با استفاده از گزینه  ،درتوضیحات  عنوان شدهجهت برطرف کردن خطای 

 .کنیدکلیک « ذخیره» 

زمان انتقال وجه و سایر امور به راحتی  قابل مشاهده خواهد بود ودر «دفترچه سپرده»در  این سپرده ،ذخیره اطالعات بعد از

 .استقابل استفاده 

 انتقال وجه داخل بانکی

 
 11تصویر

 به سپرده خودم .8-1

مزیت این . کند را فراهم می( اند هایی که در سامانه ثبت شده حساب)های خود  این سرویس امکان انتقال وجه بین حساب

بخش این است که دیگر نیازی به وارد کردن شماره سپرده مقصد جهت واریز وجه نیست و از لیستی که در فیلد مربوطه 

 .خود را انتخاب نماییدتوانید شماره حساب مقصد مورد نظر  وجود دارد می

 

 43 تصویر
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موجودی سپرده را »مورد نظر خود مطلع شوید، بر روی دکمه و مبداء در صورتی که می خواهید از موجودی سپرده مقصد

 .در کنار فیلد سپرده مقصد کلیک کنید «نشان بده

تواند در همان روز انجام گیرد و یا در تاریخی  میسیستم دو گزینه برای این بخش قرار داده که یا انتقال وجه : تاریخ انتقال

 . کند که کاربر مشخص می

صورتیکه این انتقال وجه به در »اگر شما تاریخ خاصی را برای انتقال وجه مشخص کرده باشید، سیستم از شما سوال می کند  

شما باید یکی  «؟هستیدجام چه کاری به انتعیین شده انجام نشد، مایل  در زمان... دلیل کمبود موجودی، مسدودی حساب و

 :ی زیر را انتخاب نمایید از دو گزینه

کند تا عملیات انتقال  این روند ادامه پیدا می: مرتبه در روزهای بعد برای انجام آن تالش کند 3سیستم به صورت خودکار تا  -

 .وجه صورت گیرد

 .متوقف خواهد شدعملیات انتقال وجه : نکند سیستم برای انجام آن دیگر تالش -

 

های خود بر روی لینک مربوط به آن در انتهای صفحه کلیک کنید، با کلیک  جهت مشاهده سقف مجاز انتقال وجه بین حساب

 .ها و باقی مانده تراکنش مجاز قابل مشاهده است ها، مجموع تراکنش بر روی این لینک سقف تراکنش روز جاری از همه حساب

 

 

 44 تصویر
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براز   11باشدکادری در پایین صفحه مطرابق تصرویر شرماره    کارتابلی های  که سپرده مبدا انتخابی شما از نوع سپردهدر صورتی 

شود که شما باید جهت انتقال وجه از این سپرده درخواست خود را درکارتابل ثبرت نماییرد ایرن درخواسرت بررای تمرامی        می

رسال شده و در قسمت مدیریت کارتابل سپرده حقروقی و مشرترک   صاحبان سپرده که با شما در این سپرده مشترک هستند ا

همره  ی مشرترک بایرد ایرن درخواسرت بره تاییرد        جهت انتقال وجه از یک سرپرده . اینترنت بانک قابل مشاهده و بررسی است

 .صاحبان سپرده برسد

درکرادر مقابرل آن   . مربوطه ارائه دهیرد  در این کادر  زم است که عنوانی برای درخواست خود درج نموده و توضیحاتی درفیلد

سیستم نشان داده است که این درخواست برای کدام مشتریان قابل مشاهده است و در قسمت کارتابل مربوط به آنهرا نمرایش   

 .شود داده می

 .در قسمت انتهایی کادر می بایست تاریخ انقضا درخواست انتقال وجه خود را مشخص نمایید

 

 45 یرتصو

 دیگران سپردهبه  .8-2

انتقرال وجره   » قسمتنیز مانند این بخش  .کند این سرویس امکان انجام انتقال وجه به سپرده سایر مشتریان بانک را فراهم می

سرپرده سرایر مشرتریان    که قرار است به آن پول واریز گرردد   ای باشد با این تفاوت که شماره سپرده می «های خود بین حساب

 . باشد بانک  می
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همچنین این امکان بررای شرما فرراهم    . باشد می «ه سپرده خودمانتقال وجه ب»ود در این بخش نیز مانند قسمت فیلدهای موج

 .های ثبت شده در دفترچه سپرده انتخاب نمایید ی مقصد مورد نظر خود را از سپرده شده است تا  شماره سپرده

 

 

 46 تصویر

 

 11های مشترک باشد کادری در پایین صفحه مطابق تصویر شماره  سپردهدر صورتی که سپرده مبدا انتخابی شما از نوع  

شود که شما باید جهت انتقال وجه از این سپرده درخواست خود را در کارتابل ثبت نمایید این درخواست برای  باز می

سپرده حقوقی و تمامی صاحبان سپرده که با شما در این سپرده مشترک هستند ارسال شده و در قسمت مدیریت کارتابل 

 . مشترک اینترنت بانک قابل مشاهده و بررسی است

در این کادر  زم  .ی صاحبان سپرده برسدی مشترک باید این درخواست به تایید کلیه جهت انتقال وجه از یک سپرده

آن سیستم نشان در کادر مقابل . است که عنوانی برای درخواست خود درج نموده و توضیحاتی در فیلد مربوطه ارائه دهید

ست که این درخواست برای کدام مشتریان قابل مشاهده است و در قسمت کارتابل مربوط به آنها نمایش داده ا داده

  .ا مشخص نماییدربایست تاریخ انقضا درخواست انتقال وجه خود در قسمت انتهایی کادر می. شود می
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شود و همچنین پیامکی به شرح ذیل به سایر  طابق شکل ذیل نمایش داده میم« شماره پیگیری»پس از تکمیل عملیات، یک 

 .امضاداران ارسال می شود

 

 11 تصویر

 

 گروهی .8-3

توان  از این سرویس می. بانک در این سرویس برای شما فراهم شده است نزدسپرده  یناز یک سپرده به چند وجه واریز امکان

 .غیره استفاده نمودپرداخت حقوق، پاداش، کارانه و  دسته ای نظیرهای  در پرداخت
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این بخش، انتقال وجه . های مختلف انتقال دهید توانید مبالغ مختلفی را یکباره به سپرده شما با استفاده از این قابلیت می

 . سازد گروهی را برای شما تسهیل می

 

 13یرتصو

 

طبق فرمت خاص پارامترهای  زم را وارد کرده و ذخیره می نمایید و  txt.روش کار بدین صورت است که ابتدا در یک فایل 

  .را بزنید «ثبت»بر روی سیستم بارگذاری کرده و دکمه ی  Browseدر نهایت فایل متنی را از طریق 

 کارت به کارت .8-4

 .شبکه شتاب وجود دارد های عضو در این قسمت امکان انتقال وجه به کارت

 زم . یدنمای اطالعات را تکمیل رمز اینترنتی کارت خود را داشته باشید و مطابق شکل زیر برای انجام این عملیات  زم است

 .مجاز نیست  % & ' " < >های  عالمتاستفاده از  به ذکر است که درج شرح مبدا و شرح مقصد اختیاری است و 
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این امکان  فراهم شده است تا بتوانید با کلیک بر روی آیکون کنار کادر شماره کارت مقصد، شماره کارت مورد نظر خود را از 

.های ثبت شده در دفترچه کارت و سپرده انتخاب نمایید لیست کارت  

 

 
 51 تصویر

 های خاص سازمان .8-5

کنید که مبلغ مشخصی  د با این تفاوت که شما مشخص میباش های دیگران می این بخش مشابه قسمت انتقال وجه به حساب

ی خود را به حساب سازمان خاصی که سپرده مقصد مربوط به آن را از دفترچه کارت و سپرده انتخاب می نمایید  از سپرده

 .واریز نمایید

 
 51 تصویر
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 دریافت رسید انتقال وجه .8-6

جهت دریافت گزارش  زم . های انجام شده خود دریافت نمایید وجه توانید گزارشی از انتقال شما با استفاده از این بخش می

ی تاریخ انتقال و مبلغ  همچنین با تعیین محدوده. است شماره سپرده مبدا و سپرده مقصد مورد نظر خود را مشخص نمایید

 .توانید جستجوی خود را محدودتر نمایید انتقال می

انتقال وجه و یا دریافت فایل  همچنین  زم به ذکر است که قابلیت چاپ رسید pdf و یا خروجی اکسل گزارش نیز فراهم شده  

.است  

 
 51 تصویر

 انتقال وجه کارت به کارت گروهی .8-7

با استفاده از این بخش می توانید انتقال وجه کارت به یک کارت، چند کارت و مستمر از طریق فایل یا رابط کاربری انجام 

  .دهید
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 .های کارت به کارت مستمر میسر می باشد از طریق منوی لیست درخواست ها امکان مشاهده لیست درخواست

 انتقال وجه بین بانکی 

 
 51تصویر 

                                                                                                                                                                                       پایا .9-1

 .امکان ثبت درخواست پایا در این قسمت برای شما فراهم شده است

 

 57 یرتصو
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باید از تمام قوانین مربوط به درخواست پایا آگاهی داشته باشید تا آن را تایید نمایید، برای این منظرور بررروی لغرت    شما 

کلیک کرده تا  شرایط اختصاصی استفاده از خدمات صدور پرداخت الکترونیکی بین بانکی را دریافت و مطالعره  « شرایط»

 .نمایید

 

درصورتی که تاریخ موثر انتقال مصادف با یکی از ایام تعطیل باشد، انتقال در اولرین   باشد، چرخه کاری پایا به شرح زیر می

 .روز کاری انجام خواهد شد
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 امکان مشاهده سقف مجاز پایا، ثبت درخواست کارتابلی و امضای درخواست کارتابلی فراهم شده است. 

  

 14 تصویر

 پایاهای  درخواست لیست .9-1-1

های پایا با قابلیت تعیین جستجو بر اساس شرماره سرپرده، شرماره پیگیرری، مبلرغ، برازه        در این بخش امکان پیگیری تراکنش

برای دریافرت گرزارش کرافی اسرت      .ماه اخیر را خواهید داشت 9زمانی و نوع وضعیت تراکنش یا تعداد درخواست آخر پایا در 

 .ا تکمیل نماییدزیر ر های قسمتاطالعات مربوط به 
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 پایای گروهی .9-2

کارتابلی فراهم ، سپرده مبداء حقیقی وکاربری رابطو فایل  طریقبا افزودن اطالعات واریز از گروهی ی امکان انتقال وجه پایا

 .شده است
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  پس از درج اطالعات در فیلدهای  برای انتقال اطالعات از طریق فایل: از طریق فایلافزودن اطالعات واریز

کرده و برروی دکمه  را انتخاب txtبا فرمت حاوی اطالعات را فایل ، شرح مبداءهمچنین و  انتقالو مبلغ  سپرده

 .ثبت فایل کلیک نمایید
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 .استفاده نمایید راهنمای ذخیره سازی اطالعات فایل مورد نظر از برای تهیه فایل 
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 . شود فراهم شده است اصالح اطالعات دریافت شده از طریق فایل که به صورت جدول نمایش داده میامکان تایید یا 
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 .و چاپ رسید فراهم شده است PDF ,Excel, Htmlفایل  پس از تایید اطالعات امکان دریافت 
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  جهت استفاده از این امکان درج شماره شبای مقصد، مبلغ واریزی: طریق رابط کاربریافزودن اطالعات واریز از            

و همچنین نام گیرنده به عنوان فیلد اجباری و نیز شرح مقصد و شناسه واریز به عنوان فیلد اختیاری در نظر گرفتره شرده     

 .است

 

 65 ریتصو

ام گیرنده و شرح مقصد و شناسه واریز نمایش داده          با کلیک روی دکمه ثبت، جدول حاوی اطالعات شماره شبا، مبلغ، ن

 .   شود می
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 .شود با فشردن کلید ثبت،کاربر به صفحه تائید اطالعات هدایت می
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 .و چاپ رسید فراهم شده است PDF ,Excel, Htmlفایل  پس از تایید اطالعات امکان دریافت

 

 

 ساتنا .9-3

این انتقرال وجره    .نمایید ثبت سامانه در را خود درخواست مربوطه فرم کردن پر با توانید می ساتنا بانکی بین وجه انتقال جهت

 . باشد ریال می 651.111.111مختص مبالغ بیشتر از  

 68 ریتصو
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 حاصرل  اطمینران  «سراتنا  مجاز سقف مشاهده» لینک طریق از خود «بانکی بین حواله مجاز سقف» از درخواست، ثبت از پیش

 شرما  توسرط  که اطالعاتی ادامه در. کنید مراجعه بانک شعب به لطفا فعلی،« بانکی بین حواله مجاز سقف» افزایش برای. کنید

  :گیرد می قرار بررسی مورد شود وارد باید

« شرایط» لغت برروی منظور این برای نمایید، تایید را آن تا باشید داشته آگاهی ساتنا به مربوط قوانین تمام از باید شما ●

( ساتنا) آنی ناخالص تسویه سامانه طریق از بانکی بین وجه انتقال و پرداخت دستور خدمات از استفاده شرایط  تا کرده کلیک

 .نمایید مطالعه و دریافت را

 الی 2:11 زمانی بازه از خارج شما درخواستی ساتنا که درصورتی این ترتیب است که به بانکی بین حواله کاری چرخه ●

 .شد خواهد ارسال کاری روز اولین در باشد( شنبه پنج) 69:15 الی 2:11 و( چهارشنبه تا شنبه) 61:11

 

 
 15 تصویر

 لیست درخواستهای ساتنا .9-3-1

را با قابلیت تعیین امکان جستجو بر اساس شرماره پیگیرری، مبلرغ، برازه      های ساتنا امکان پیگیری تراکنش در این قسمتشما 

برای دریافت گزارش کرافی اسرت اطالعرات     .زمانی و نوع وضعیت تراکنش ساتنا و یا تعداد درخواست آخر ساتنا خواهید داشت

 .زیر را تکمیل نمایید های قسمتمربوط به 
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 .بایست شماره پیگیری مورد نظر خود را جهت دریافت گزارش وارد نمایید میدر این فیلد : شماره پیگیری  -

 ساتنای گروهی .9-4

کارتابلی فراهم ، سپرده مبداء حقیقی وکاربری رابطو فایل  طریقبا افزودن اطالعات واریز از گروهی ساتنای امکان انتقال وجه 

 .شده است
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  پس از درج اطالعات در فیلدهای  برای انتقال اطالعات از طریق فایل: از طریق فایلافزودن اطالعات واریز

را انتخاب کرده و برروی دکمه  txtفایل حاوی اطالعات را با فرمت ، سپرده و مبلغ انتقال و همچنین شرح مبداء

 .ثبت فایل کلیک نمایید

 .ییداستفاده نما راهنمای ذخیره سازی اطالعات فایل مورد نظر از برای تهیه فایل 
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 . شود فراهم شده است امکان تایید یا اصالح اطالعات دریافت شده از طریق فایل که به صورت جدول نمایش داده می
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 .و چاپ رسید فراهم شده است PDF ,Excel, Htmlفایل  پس از تایید اطالعات امکان دریافت
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  جهت استفاده از این امکان درج شماره شبای مقصد، مبلغ واریزی : رابط کاربریافزودن اطالعات واریز از طریق

 .به عنوان فیلد اختیاری در نظر گرفته شده است شماره قبضو همچنین نام گیرنده به عنوان فیلد اجباری و نیز 
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، مبلغ، نام گیرنده و شررح مقصرد و شناسره واریرز نمرایش داده               با کلیک روی دکمه ثبت، جدول حاوی اطالعات شماره شبا

 .می شود
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 . شود با فشردن کلید ثبت کاربر به صفحه تائید اطالعات هدایت می
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 .و چاپ رسید فراهم شده است PDF ,Excel, Htmlفایل  پس از تایید اطالعات امکان دریافت
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 وجه مستمرانتقال 

 
 73تصویر 

 انتقال وجه مستمر . 11-1
های  تنظیم زمان بندی در بازه امکان بانک باهای نزد  سپردهانتقال وجه از یک سپرده به سایر  در این بخش قابلیت

به شماره حساب مشخصی، به  در واقع مبلغ مورد نظر شما از حسابتان. روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارد مختلف

 . ای و یا ماهیانه باشد تواند روزانه، هفته شود، این دوره می ای انتقال داده می صورت دوره
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 لیست درخواستها .11-1-1

پایان یافته و یا لغو شرده   های درحال انجام، تراکنشبا قابلیت امکان جستجو  بر اساس  های مستمر  انتقال وجهدریافت گزارش 

 .های این سرویس است از قابلیت ، تاریخ و مبلغ توسط کاربر
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 پایای مستمر .11-2

 .درخواست خود را ثبت نمایید( ای  انتقال وجه پایا به صورت دوره)توانید جهت استفاده از خدمات پایای مستمر  شما می

های مختلف با امکان تنظیم زمان بندی در بازه این سرویس امکان انتقال وجه از یک سپرده به سایر سپرده های نزد بانک

 .روزانه، هفتگی و ماهانه را فراهم می نماید
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 لیست درخواستهای پایای مستمر .11-1-1

مستمر  درخواست پایای .های پایای مستمر بر اساس نوع وضعیت تراکنش وجود دارد در این بخش امکان پیگیری تراکنش

 .های در حال انجام، پایان یافته و یا لغو شده توسط کاربر باشد ممکن است در یکی از وضعیت
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 ساتنای مستمر .11-3

های نزد بانک با امکان تنظیم زمان  از یک سپرده به سایر سپرده( ریال 651،111،111بیش از ) این سرویس امکان انتقال وجه

 .روزانه، هفتگی و ماهانه را فراهم می نمایدهای مختلف بندی در بازه
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درخواست  .وجود دارد ،تاریخ و مبلغمستمر بر اساس نوع وضعیت تراکنش ساتنایهای  در این بخش امکان پیگیری تراکنش

 .های در حال انجام، پایان یافته و یا لغو شده توسط کاربر باشد مستمر ممکن است در یکی از وضعیت ساتنای
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 انتقال وجه کارت به کارت
 .های عضو شبکه شتاب وجود دارد در این قسمت امکان انتقال وجه به کارت

 زم . یدنمای اطالعات را تکمیل رمز اینترنتی کارت خود را داشته باشید و مطابق شکل زیر برای انجام این عملیات  زم است

 .مجاز نیست  % & ' " < >های  عالمتاستفاده از  به ذکر است که درج شرح مبدا و شرح مقصد اختیاری است و 

این امکان  فراهم شده است تا بتوانید با کلیک بر روی آیکون کنار کادر شماره کارت مقصد، شماره کارت مورد نظر خود را از 

 .ت و سپرده انتخاب نماییدهای ثبت شده در دفترچه کار لیست کارت
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 خدمات محدودیت های کارت
ادامه به شرح انواع  باشدکه در های زیر می و شامل زیر منوهای کارت است  های محدودیت این قسمت مربوط به سرویس

 :پردازیم می سرویسخدمات ارائه شده در این 

های عملیات کارت تعیین محدودیت -  

کارت های نمایش محدودیت -  
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 های عملیات کارت  تعیین محدودیت .12-1

هر یک از عملیات انتقال از کارت، خرید کا ، برداشت از  شود ارائه می قسمتتوانید با استفاده از خدماتی که در این  شما می

 .کارت را برای شماره کارت مورد نظر خود به صورت روزانه یا ماهانه محدود کنید
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 های کارت نمایش محدودیت .12-2

های کارتی که  محدودیت توانید می «های کارت نمایش محدودیت»ی  و کلیک بر روی دکمه مورد نظرشماره کارت انتخاب با 

در . مشاهده نمایید را تعیین نمودید شامل تعیین سقف برداشت از کارت، خرید کا  و انتقال از کارت بر اساس روزانه و ماهانه

 .ها نیز وجود دارد مکان لغو هریک از محدودیتاین قسمت ا

ز یک نوع، بیشترین محدودیت در نظر گرفته خواهد ا محدودیت چند داشتن صورت در که است ضروری نکته این به توجه ●

 .شد
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 مسدود کردن کارت  .1

را فراهم ...( مفقودشدن، سرقت شدن وبه علت )کردن کارت مسدود  امکان های احتمالی برای جلوگیری از سوء استفاده

 .کند می
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 خدمات صدور کارت
 Offlineاین قسمت امکان درخواست صدور کارت را فراهم کرده است، تمامی عملیات مرتبط با این قسمت بصورت 

در  .دیها مطلع شو پیگیری کرده و از آخرین وضعیت آن از طریق همین  بخش های خود را درخواستتوانید  بوده و می

 :پردازیم می ادامه به توضیح در مورد هر یک از  آنها
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 خرید کارت هدیه .14-1

سپرده . نمایید ثبتسامانه بانکداری مجازی بانک از  قسمتتوانید درخواست خود را مبنی بر صدور کارت هدیه در این  شما می

 .های موجود انتخاب نمایید توانید از لیست سپرده میبرداشت وجه را 

 
 31تصویر 

 صدور کارت المثنی .14-2

دیگری تقاضای صدور کارت  علتکند و یا به هر  کارت شما به سرقت رفته، مفقود شده، به درستی کار نمیدر صورتیکه 

  .المثنی دارید
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 صدور کارت نقدی .14-3

 .صدور کارت نقدی وجود دارددر این قسمت امکان ثبت درخواست 
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 درخواست معرفی نماینده.14-4

 .در این بخش امکان معرفی نماینده جهت دریافت کارت نقدی و المثنی ، رمز اول و دوم کارت میسر می باشد
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 ها لیست درخواست

اید را ثبت کرده  ومعرفی نماینده نقدی ، هدیه ومبنی برصدور کارت المثنی هایی که در این قسمت میتوانید درخواست

 .مشاهده نمایید

 های کارت خدمات تغییر سپرده 
به بصورت آفالین توانید حسابی تحت عنوان حساب فرعی را  موجود در این قسمت می های گزینهشما با استفاده از 

 .همچنین سپرده اصلی متصل به کارت خود را تغییر دهید .نماییدحذف از کارت خود کارت خود بیفزایید و یا 
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 تغییر سپرده اصلی کارت .15-1

 .امکان تغییر سپرده اصلی متصل به کارت در این بخش فراهم شده است
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 افزودن سپرده فرعی به کارت .15-2

 .بیفزاییدتوانید حسابی تحت عنوان حساب فرعی به کارت خود  با استفاده از این سرویس می
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 حذف سپرده فرعی از کارت .15-3

 . استفاده نمایید بخشتوانید از این  هنگامی که قصد حذف یک حساب فرعی از کارت خود را دارید می
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 .امکان پیگیری درخواست ها از منوی لیست درخواست ها میسر می باشد

 خدمات کارت اعتباری
این . توانید کلیه اطالعات مرتبط با کارت اعتباری خود را بازیابی کنید در این بخش، می امکانات موجودبا استفاده از 

 :باشند که در ادامه به توضیح در مورد آنها می پردازیماطالعات شامل موارد زیر می 
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 جزئیات پرونده کارت اعتباری. 16-1
نظیر سقف اعتبار، اصل بدهی، نقل به دوره بعد،کل بدهی کارت  این قسمت از سامانه امکان نمایش جزئیات کارت اعتباری

 . اعتباری ،تاریخ انقضاء، موجودی اعتبار، بدهی کارمزدها، بدهی معوق را فراهم نموده است
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صورت آنی انجام سامانه بانکداری مجازی به در  خود را بازپرداخت کارت های اعتباری سرویس،توانید با استفاده از این  شما می

  .دهید

 فهرست صورتحساب های کارت اعتباری .16-2

امکان دریافت صورت حساب کارت های اعتباری با قابلیت تعیین بازه زمانی در این قسمت با مشخص کردن شماره کارت خود 

خواهید از لیست صورتحساب های کارت اعتباری خود را   pdfو  excelهمچنین امکان دریافت فایل  صدور صورتحساب و

 .داشت
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 بدهی کارت -گزارش پرداخت .16-3

بدهی کارت های اعتباری با  -امکان دریافت گزارش پرداخت خود با مشخص کردن شماره کارت اعتباری در این قسمت 

 .بدهی کارت اعتباری وجود دارد –قابلیت  تعیین بازه زمانی و همچنین دریافت فایل اکسل از گزارش پرداخت 
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 باز پرداخت کارت اعتباری  .16-4

سامانه بانکداری مجازی به صورت آنی انجام در  خود را بازپرداخت کارت های اعتباری سرویس،توانید با استفاده از این  شما می

  .دهید
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برای . درخواست خود را مبنی بر بازپرداخت کارت های اعتباری در سیستم ثبت نمایید توانید با استفاده از این آیتم شما می

 :انجام این کار  زم است اطالعات فیلدهای زیر تکمیل گردد

ها را جهت برداشت مبلغ بازپرداخت کارت انتخاب  های موجود، یکی از سپرده از لیست سپرده: برداشت مبلغ از سپرده

 .نمایید

 .شماره کارت اعتباری مورد نظر خود را مشخص کنید: شماره کارت
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 .میزان مبلغ بازپرداختی کارت اعتباری در این فیلد مشخص خواهد شد: مبلغ بازپرداخت

  

 ها لیست درخواست .16-4-1

لیستی توانید  درخواستی مبنی بر باز پرداخت کارت اعتباری ثبت کرده باشید، با استفاده از این آیتم می در سامانه در صورتیکه

 . از درخواست ها را در وضعیت های مختلف مشاهده نمایید
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 گزارشات کارت 
 .در این قسمت دو گزینه جهت دریافت گزارشات مربوط به وجود دارد

 

 116 یرتصو

 



 راهنمای سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 

 

 
 بانک پاسارگاد: سازمان تولیدکننده راهنمای سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد :عنوان سند 

 صفحه 21از   13صفحه   63/16/6931:  روز رسانی به 61/61/6936:  تاریخ تنظیم

 های کارت گزارش تراکنش .17-1

تواند بر  جستجو می. های انجام شده توسط کارت مورد نظر خود دریافت نمایید توانید گزارشی از انواع تراکنش در این بخش می

انتقال از کارت، انتقال به کارت، تغییر : ی مبلغ تراکنش و نوع تراکنش شامل ی زمانی انجام تراکنش، محدوده اساس محدوده

 .انجام گیرد. .. رمز و
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 گزارشات تغییرات کارت .17-2

 :بایست اطالعات مربوط به فیلدهای زیر را مشخص نمایید جهت دریافت گزارش تغییرات کارت می

به عنوان مثال تغییر سپرده اصلی کارت و یا حذف )تواند مربوط به تغییرات سپرده کارت  گزارش دریافتی می: نوع گزارش -

شامل صدور )و تغییرات کارت ( شامل مسدود نمودن کارت)، تغییرات وضعیت کارت (و یا اضافه نمودن سپرده فرعی به کارت

 .باشد( کارت المثنی 

.باشد شماره کارت مورد نظر جهت دریافت گزارش می این فیلد مختص: شماره کارت -  

مانی انجام تغییرات کارت ی ز توانید با تعیین تاریخ در این کادرها، جستجو را بر اساس بازه شما می: تا تاریخ/ از تاریخ -

.محدود نمایید  
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 تسهیالت  .3

 تسهیالت و پرداخت قسط . 18-1

 :پرداخت نماییدقسمت توانید اقساط آن را از طریق این  در صورت دریافت تسهیالت، شما می
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 لیست درخواستهای پرداخت قسط .18-2

عالوه بر . های مختلف مشاهده نمایید را در وضعیت ی پرداخت قسطها از درخواست توانید لیستی می بخشبا استفاده از این 

در . تعیین وضعیت درخواست، باید تاریخ ابتدا و انتهای محدوده زمانی که در آن درخواست ثبت شده است را مشخص نمایید

 . کلیک کنید «نمایش»ی  انتها بر روی دکمه

 

 

 111 یرتصو

 پرداخت اقساط دیگران .18-3

 :توانید از این بخش استفاده نمایید شما جهت پرداخت اقساط مربوط به تسهیالت دریافتی می
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مشخص  «برداشت مبلغ از سپرده»که در فیلد  ای سپردهمبلغ قسط از . از لیست موجود انتخاب کنید عامل راشعبه ابتدا 

در انتها نیز مبلغ قسطی که قرار است . کنیددر قسمت بعد شماره تسهیالت دریافتی خود را وارد  .شود کنید کسر می می

 .پرداخت شود مشخص نمایید
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 خدمات چک 
عملیاتی مانند مسدود کردن چک، خدمات دسته چک، گزارش . شود خدمات مربوط به چک از طریق این بخش ارائه می

 :هد شددر ادامه جزئیات این بخش به تفصیل شرح داده خوا. و خدمات صدور چک وضعیت چک

 گزارشات وضعیت چک .19-1

ی  شامل سپرده متعهد چک، محدودهاطالعات مربوط به فیلدهای زیر  توانید می های صادر شده خودچکوضعیت از اطالع برای 

 :تکمیل نماییدی تاریخ واگذاری و وضعیت چک را   ی مبلغ چک و محدوده تاریخ چک،  شماره چک، محدوده
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 واگذار شدهگزارش وضعیت چک های  .19-1-1

 . نمایید اطالعات  زم را کسب، به حساب خود های واگذار شده توانید از وضعیت چک در این بخش می
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 گزارش وضعیت چک های صادر شده .19-1-1

، با استفاده از این باشد های صدور دسته چک ثبت شده در سامانه در این بخش امکان پذیر می امکان مشاهده لیست درخواست

عالوه بر تعیین وضعیت درخواست، باید . های مختلف مشاهده نمایید ها را در وضعیت توانید لیستی از درخواست می قسمت

 «نمایش»ی  در انتها بر روی دکمه. تاریخ ابتدا و انتهای محدوده زمانی که در آن درخواست ثبت شده است را مشخص نمایید

 . کلیک کنید
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 خدمات دسته چک .19-2

شماره سپرده شما قادر خواهید بود درخواست خود را با تعیین . باشد می درخواست صدور دسته چکثبت جهت سمت این ق

  (شوند صادر می برگی 51و 15، 61صورتها به  دسته چک).کنیدثبت  های جاری موجود از لیست سپرده مورد نظر

 .ست های ثبت شده امکان پذیر می باشدهمچنین با استفاده از گزینه لیست درخواست ها امکان پیگیری درخوا
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 سایر خدمات چک .19-3

در این قسمت  به صورت   خدمات صدور چک شامل درخواست صدور چک بین بانکی و درخواست صدور چک بانکی

Offline های  دهد که لیست درخواست قرار می شمااین امکان را در اختیار  سامانه بانکداری مجازیهمچنین . وجود دارد

 :در ادامه به تفصیل در مورد آنها بحث خواهیم کرد. دیصدور چک بین بانکی و چک بانکی را نیز مشاهده نمای
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 صدور چک بانکی .19-3-1

 آن وجه عودت اصل چک، ارائه امکان عدم یا و آن شدن سرقت یا مفقود صورت در و بوده غیر به واگذاری قابل بانکی چک

 سایر و مذکور چک وجه پرداخت بالمانع بودن بر مبنی قضائی مراجع دستور ارائه و خریدار کتبی درخواست ارائه مستلزم

مربوط  فیلدهای. گویند به این نوع چک، چک تضمینی نیز می .باشد می بانکی چک کننده صادر شعبه سوی از  زم اقدامات

 : باشد به ثبت درخواست فوق شامل موارد زیر می
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ای است که درخواست خود را مبنی بر صدور چک بانکی به آن ارسال  منظور از شعبه عامل، شعبه: شعبه عامل -

 .در نهایت چک صادر شده را از آن دریافت خواهید کرد کرده و

 .یلد وارد کنیدمبلغ چک مورد نظر خود را در این ف: مبلغ چک -

کنید برداشت خواهد  ای که در این فیلد مشخص می مبلغ تعیین شده در قسمت با  از سپرده: برداشت از سپرده -

 .های ثبت شده در دفترچه سپرده انتخاب نمایید توانید از لیست سپرده ی مورد نظر خود را می سپرده .شد

 .باشد کننده وجه چک میاین فیلد مختص نام شخصی است که دریافت : به نام -

 . توانید شرحی برای صدور چک بانکی ذکر کنید در این کادر می: بابت -

  تایید»ی  حال بر روی دکمه. پذیرفته اید کنید که تمام شرایط مربوط به صدور چک بانکی را تایید مینیز در پایان» 

 .کلیک کنید
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 ها  یست درخواستل

عالوه بر تعیین وضعیت . های مختلف مشاهده نمایید ها را در وضعیت تی از درخواستتوانید لیس می بخشبا استفاده از این 

در انتها بر روی . درخواست، باید تاریخ ابتدا و انتهای محدوده زمانی که در آن درخواست ثبت شده است را مشخص نمایید

 . کلیک کنید «نمایش»ی  دکمه
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 صدور چک بین بانکی .19-3-1

.  شود می صادر شده معرفی حساب به وجه واریز جهت صرفا و شهر یک ی محدوده در مستقر های بانک بین در بانکی بین چک

 .گویند به این نوع چک، چک رمزدار نیز می

 :تکمیل نماییدجهت ثبت درخواست خود مبنی بر صدور چک بین بانکی فیلدهای زیر را 
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ای است که درخواست خود را مبنی بر صدور چک بین بانکی به آن ارسال  منظور از شعبه عامل، شعبه: شعبه عامل -

 .کرده ودر نهایت چک صادر شده را از آن دریافت خواهید کرد

 .مبلغ چک مورد نظر خود را در این فیلد وارد کنید: مبلغ چک -

ید برداشت خواهد کن ای که در این فیلد مشخص می مبلغ تعیین شده در قسمت با  از سپرده: برداشت از سپرده -

  .شد

   صادر شده معرفی حساب به وجه واریز جهت صرفاهمانگونه که گفته شد چک بین بانکی : جهت حساب شماره -

 .شماره حساب مذکور را در این کادر وارد نمایید .شود می

 .باشد این فیلد مختص نام صاحب حسابی است که دریافت کننده وجه چک می: به نام -

 .بانک مربوط به حساب دریافت کننده وجه باید در این قسمت مشخص شودنام : نزد بانک -

 .پس از مشخص کردن بانک حساب دریافت کننده وجه، باید نام شعبه آن را نیز قید کنید: نام شعبه -

 .عالوه بر موارد با  وارد کردن کد شعبه نیز ضروری است: کد شعبه -

 . اریزی به حساب دریافت کننده ذکر کنیدتوانید شرحی برای وجه و در این کادر می: بابت -

  ی  حال بر روی دکمه. اید پذیرفته کنید که تمام شرایط مربوط به صدور چک بین بانکی  را تایید مینیز در پایان

 .کلیک کنید «تایید»

 

 ها  یست درخواستل

عالوه بر تعیین وضعیت . های مختلف مشاهده نمایید وضعیت ها را در توانید لیستی از درخواست می بخشبا استفاده از این 

در انتها بر روی . درخواست، باید تاریخ ابتدا و انتهای محدوده زمانی که در آن درخواست ثبت شده است را مشخص نمایید

 . کلیک کنید «نمایش»ی  دکمه
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 تنظیمات

 
 616تصویر 

 اطالعات من  .21-1

مشاهده لیست درخواست های ثبت شده . میسر می باشد منو اطالعات منامکان تغییر آدرس به صورت آفالین از طریق   

 .امکانپذیر می باشد

 
 611تصویر 
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 619تصویر 

 

 

 تغییر نام کاربری .21-2

 .کاربری فراهم شده است به منظور با  بردن امنیت کاربران اینترنت بانک، قابلیت تغییر نام

 .کاربری را انتخاب نمایید برای این منظور از بخش تنظیمات، تغییر نام

کاربری جدید را درکادر مخصوص وارد  کاربری،  زم است ابتدا رمز عبور مورد نیاز را واردکرده، سپس نام جهت تغییر نام

 .نمایید
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  اعداد و عالئم تشکیل شده باشدکاراکتر بوده و تنها از حروف انگلیسی،  2نام کاربری جدید باید. 
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 تغییر رمز .21-3

 .پس از دریافت رمز ورود بانکداری مجازی از شعبه، امکان تغییر رمز در سامانه بانکداری مجازی تعبیه شده است

بهتر است به منظور افزایش امنیت این عملیات را بطور متوالی . ، تغییر رمز را انتخاب نماییدبرای این منظور از بخش تنظیمات

 .های منظم، برای مثال هرسه ماه یکبار انجام دهید در دوره
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خود را وارد و  جهت تغییر رمز  زم است ابتدا رمز قبلی خود را وارد کرده و با توجه به راهنمای ذکر شده درسامانه، رمز جدید

 .تکرار نمائید

 .کاراکتر بوده و تنها از حروف انگلیسی، اعداد و عالئم تشکیل شده باشد 2کلمه عبور جدید باید : نکته

 های شما آخرین ورردی .21-4

 ،به سامانه  آخرین وضعیت ورودیمربوط به  اطالعات در صفحه اولامنیت کاربران  با  بردن برای سامانه بانکداری مجازیدر 

 . نمایش داده شده است

به تفکیک روز، « های شما آخرین ورودی»ورود آخر به بانکداری مجازی، در بخش تنظیمات  61همچنین امکان مشاهده 

 .فراهم شده است، IPساعت و آدرس
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 تنظیمات امنیتی .21-5

به منظور افزایش ضریب اطمینان، امکان ایجاد محدودیت برای ورود به سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد از کشور یا 

 .کشورهای خاص در اختیار مشتریان قرار داده شده است

ره از امکانات کشور مقصد، هموا IPهد که در صورت سفر به کشور دیگری با فعال کردن  این قابلیت به شما این امکان را می

 .مند شوید سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد در آن کشور نیز بهره

 .برای این منظور از بخش تنظیمات، تنظیمات امنیتی را انتخاب نمایید 
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 اهید با انتخاب نام کشور مورد نظر و ثبت آن، فقط امکان دسترسی به سامانه بانکداری مجازی از آن کشور را خو

 .داشت

 که محدویتی برای خودثبت نکرده باشید بدون محدویت قادر به ورود به سامانه بانکداری مجازی خواهید  در صورتی

 .بود

. در صورتی که به اشتباه کشور دیگری را به جز محل اقامت خود انتخاب نمایید، قادر به ورود به سامانه بانکداری نخواهید بود

 .توانید محدودیت خود را حذف نمایید های بانک پاسارگاد می و تنها با مراجعه حضوری به شعبه
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 .مدیریت گرددنیاز مشتری می تواند منوی خدمات پرکاربرد با توجه به 

 
 612تصویر 

 

 

 

 


