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 بانكداري الكترونيكي

 الكترونيكي تعاريف گوناگوني ارائه شده كه مي توان به تعاريف زير اشاره كرد:براي بانكداري 
 ارائه كليه خدمات بانكي به صورت الكترونيكي و بدون نياز به حضور فيزيكي مشتريان در شعب بانك  -
 ( در ارائه خدمات بانكيICT( و ارتباطات )ITاستفاده از فناوري هاي اطالعات ) -

بيسخخخيم  مخابراتي  و  يا اي ،  ه هاي  ماهوار شخخخبكه هاي مبتني برافزار  سخخخخت  و  افزارهانرم  بكارگيري  -
(WireLess ) اطالعات مالي منابع و براي تبادل   

 در ايران الكترونيكي بانكداري تاريخچه

  با در  بازرگانانبيمه بر مي گردد. در آن موقع بانك  1351سابقه فعاليت هاي بانكداري الكترونيك در ايران به سال

دستگاه خودپرداز در شعب خود نخستين تجربه پرداخت اتوماتيك پول را تنها در همان  11اختيار گرفتن حدود 

 (1)ضميمه شماره شعبه نصب شده تجربه كرد.

  بانك هاي كشور با توجه به كاربرد كامپيوتر شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانكي  1361از اواخر دهه

ه رايانه اي كردن عمليات بانكي پرداختند. طرح جامع اتوماسيون بانكي پس از مطالعه و بررسي هاي گوناگون در ب

قالب پيشنهادي براي تحولي جامع در برنامه ريزي فعاليت هاي انفورماتيكي بانك ها به مسئوالن شبكه بانكي ارايه 

ع اتوماسيون سامانه بانكي شكلي رسمي به خود گرفت. طرح جام 22شد كه با مصوبه مجمع عمومي بانك ها در سال 

در همان سال بانك مركزي، شركت خدمات انفورماتيك را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيك سامانه 

 بانكي تاسيس كرد. 

  شبكه جرقه هاي ايجاد سوييچ ملي جهت بانكداري الكترونيكي زده شد و در همان راستا  23و  22طي سال هاي

 ارتباطي بين بانك ملي ايران و فروشگاه هاي شهروند ايجاد شد. 

  مجموعه مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطالعات بين بانكي موسوم به شتاب به تصويب رسيد.  1331در خرداد

ي آغاز تاسيس و با هدف فراهم كردن زيرساخت بانكداري الكترونيك 1/4/11بدين سان اداره شتاب بانك مركزي در 

 به كار كرد. شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز سه بانك رسماً متولد شد. 

  در حال حاضر بيشتر بانك هاي ايران بطور مستقيم طرح هاي بانكداري الكترونيكي خود را پيش مي برند. بانك ملي

رفاه با طرح جاري همراه، بانك كشاورزي  ، بانك صادرات با طرح سپهر، بانكSGBبا طرح سيبا، بانك تجارت با طرح 

ساعته و به صورت مجزا و منفرد،  24با طرح مهر، بانك ملت با طرح جام و بانك هاي خصوصي با طرح بانكداري 

 بانكداري الكترونيكي را در حوزه تحت پوشش خود تجربه كرده و مي كنند.

  سيونشروع به  1361بانك ملي ايران از اواخر دهه با نصب  1322و  23 سالهاي طينموده و   بانكي ياتعمل اتوما
شگاه POSفروش ) هاي پايانه  الكترونيكي بانكداريشهروند گام  اول در ارائه  خدمات   اي زنجيره  هاي( در فرو
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 يكيالكترون  بانكداري  نوينبا ارائه خدمات  سيباتحت نام  متمركز سيستم اندازيبا راه  1326را برداشت  و از سال 
  به عهده داشته است.  الكترونيكي  بانكداريسهم  را  در  اشاعه   فرهنگ    بيشترين  اينترنتيو  

 سيستم هاي موجود در بانك
  سيستم هاي بانكي اطالعات شعب  عالوه بر ثبت و نگهداري در شعبه ، بصورت  بيشتردرOnLine  وياOffLine 

 ند.( نيز ارسال مي شوMainFrameبه رايانه مركزي )

  OffLineسیستم 

خطوط  اطالعات روز شخخعبه پس از ثبت در شخخبكه داخلي شخخعبه در پايان روز از طريق OffLineدر سخخيسخختم  
 به رايانه مركزي ارسال مي گردد. CDحافظه هاي همراه از قبيل ديسكت و يا  ( و ياFTPارتباطي)

  OnLineسیستم  

اطالعات روز شعبه بطور لحظه اي از طريق ارتباط ماهواره اي ، خطوط پر سرعت مخابراتي ،  OnLineدر سيستم 
  به رايانه مركزي ارسال ميگردد. ( و ...WireLessبيسيم)

 
 نياز به انجام عمليات در حسابهاي ساير افتتاح نموده اند خودكه ي يشعب  بانكها عالوه بر ثبت عمليات در حسابها ،

 نيز مي باشند. بصورت متمركز يا غير متمركز  شعب

  سیستم غیر متمركز

در سيستم  غير متمركز شعب به اطالعات يكديگر دسترسي نداشته و در صورت نياز از طريق سرفصلهاي واسطه 
 ( حسابهاي يكديگر را تحت تاثير قرار مي دهند. OffLine)پاياپاي و مركز( و با تاخير زماني )

  سیستم متمركز

در سخخيسخختم متمركز شخخعب به اطالعات يكديگر دسخخترسخخي داشخخته و در صخخورت نياز ميتوانند به طور لحظه اي 
(OnLine.حسابهاي يكديگر را تحت تاثير قرار دهند )  

 متمركز هاي اهداف سيستم 

 امكان سرويس دهي بهتر و سريعتر به مشتريان-1

 ام مشتري در شعبحكاهش ازد-2

 يك شعبه و امكان دريافت كليه خدمات مورد نياز از تمامي شعب بانكعدم وابستگي مشتري به -3

 انجام حواله و نقل وانتقال بين حسابها بصورت لحظه اي-4

 تغييرعمليات انتقال وجه از حالت فيزيكي به صورت الكترونيكي-5

 در كليه ساعات شبانه روز امكان دريافت وجه نقد و اطالع از وضعيت حساب-6

سريع -2 سئولين تجميع  صميمات الزم توسط مديران و م سي لحظه اي عملكرد واحدها جهت اتخاذ ت شعب و برر اطالعات 
 بانك

  دسترسي آسان و سريع به اطالعات مشتريان جهت سياست گذاريهاي آتي بانك-3
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  خصوصيات سيبا )سيستم يكپارچه بانك ملي ايران(

  OnLineسيستم  -1

 سيستم متمركز -2

 (Customer Base)برپايه مشتري  -3

رقمي بنام شماره مشتري ايجاد ميگردد.با استفاده  11مشخصات مشتريان پس از ثبت به سيستم مركزي منتقل ويك عدد 
 از شماره مشتري بدون نياز به ثبت مجدد اطالعات مشتريان ميتوان حسابهاي متعدد در هريك ازشعب متمركزافتتاح نمود.

  واحد در سطح كليه شعب كه بيانگر نوع حساب و نوع ارز نيز ميباشد. رقمي( 13اختصاص شماره حساب ) -4

X   XX   XXXXXXXX   XX 
 (.....و  بلند مدت 14,  پس انداز 13,  كوتاه مدت 12,  جاري  11) نوع حساب  <-رقم اول  2

  شماره  سريال حساب <-رقم بعدي  3

 ( .....و  12,  دالر 11,  ريال 11) نوع ارز <-رقم بعدي  2

  رقم كنترلي <-رقم آخر  1

اختصخخاص كد كاربري واحد جهت هريك از كاربران در سخخطح كليه شخخعب )بر اسخخاس حرف اول نام خانوادگي و شخخماره  -5
 استخدامي(

 حرف اول نام خانوادگي   XXXXX  X    شماره استخدامي

 ( N M A) تعيين سطوح دسترسي و عملياتي جهت هر يك ازكاربران -6

{ N (عملیات غیر مالیNon Monetary) ,M (عملیات مالیMonetary)  ,A (عملیات مديريتیAdministrative)} 

 متصدي امور بانكي     1   2   1  , رئيس شعبه     1   1   1مثال : 

 صدور كارت و برقراري ارتباط آن با انواع حسابها -2

( ، POS( ، پايانه هاي نقطه فروش)ATMقبيل دسخخختگاه خودپرداز) امكان برقراري ارتباط با سخخخاير تجهيزات جانبي از -3
 ( ، درگاه اينترنتي و ....Telephone Bankتلفنبانك)

 تعريف ملي كارت :

ابزار يا وسخخيله اي كه امكان اسخختفاده از تجهيزات جانبي  سخخيبا از قبيل دسخختگاه 
هاي نقطه فروش)ATMخودپرداز) نه  يا پا  ، )POS(نك با  Telephone( ، تلفن

Bank. درگاه  اينترنتي و .... را فراهم مينمايد ، ) 

جهت صخخدور ملي كارت ابتدا تعريف مشخختري و افتتاح يكي از حسخخابهاي جاري ، 
پس انداز ويا كوتاه مدت و سپس درخواست كارت انجام مي گيرد . ضمنا هر ملي 

مود ن با يك شماره مشتري متصل كارت را ميتوان به يك يا چند حساب  مرتبط
. 

 ملي كارت داراي رمز اول و دوم ميباشد :
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ستگاه خودپرداز) 4رمز اول  - ستفاده از د صاص يافته و به هنگام ا صدور كارت اخت ( ، پايانه ATMرقمي و در زمان 
 مورد نياز ميباشد . )استفاده فيزيكي از كارت(  PinPad( و POSهاي نقطه فروش)

ستفاده از  12تا  5رمز دوم  بين  - صاص يافته و به هنگام ا ستگاه خودپرداز اخت شتري از طريق د سط م رقم كه تو
  ( و يا درگاه اينترنتي مورد نياز ميباشد . )استفاده مجازي از كارت(Telephone Bankتلفنبانك)

  مشخصات ملي كارت
اطالعات مربوط به دارنده كارت شامل شماره كارت ، نام و نام خانوادگي  

( يا چاپ و Embossي ، تاريخ انقضاء در روي كارت بر جسته نگاري )مشتر
( يا چاپ در پشت كارت Indent( به صورت فرو رفته )CVV2كد امنيتي )

 درج مي گردد.

 شماره كارت 

  .رقمي كه در روي ملي كارت درج شده است 16شماره 

 رمز اول ملی كارت 

در يك پاكت  كارتبه هنگام تحويل  رقمي بوده و 4رمز اول كارت 

 محرمانه به مشتري تحويل  مي گردد.

 رمز دوم ملی كارت 
  .رقمي ميباشد 12الي  5رمز دوم كارت يك عدد 

    كد امنیتی ملی كارت(Card Verification Value 2) CVV2  

پشت كارت رو يا كد امنيتي كارت به صورت كد چهار رقمي در 
 درج شده است.

 نحوه دريافت رمز دوم كارت 
( از اولملي كارت خود و رمز اصلي كارت )رمز  با استفاده ازمشتري با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانك ملي و 

 يد.دوم موردنظر خود را تعيين مي نمارا انتخاب نموده و رمز  "تخصيص رمز دوم كارت"منوي تغيير رمز گزينه 

 انواع كارتهاي بانكي : 

  (Card  Credit)  كارتهاي اعتباري-1

مبلغ معيني اعتبار  مشخختري خود بانك در مقابل تعهدات الزم به 
مالي ميدهد. مشخخختري ميتواند تا سخخخقف اعتبار خود از حسخخخابش 

طي مدت معين برداشت نمايد بدون اينكه موجودي داشته باشد و 
  و VisaCardبخخدهي خود را بخخه بخخانخخك پرداخخخت مينمخخايخخد.

MasterCard ستردههم اكنون به عنوان رايج ترين ترين و گخخخخخ
  شبكه كارت اعتباري دنيا مطرح هستند.
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 (Debit Card) كارتهاي بدهكار -2
 
در اين نوع كارت شخخخص فقط تا سخخقف موجودي حسخخاب خود 

به  ميتوانندميتواند به وسخخيله اين كارت پرداخت نمايد.اين كارتها 
 باشند.حساب بانكي مجزا مرتبط يا چند يك 

 

 (Prepaid ) كارتهاي از پيش پرداخت شده-3
 

كي مجزا ميباشد و دو نوع دارند ولي بدون ارتباط به حساب بان بوده  Debit كاربري اين نوع كارتها دقيقا مثل نوع
  .( ميباشندGift Cardغير قابل شارژ )  ( و Rechargeable ableكه شامل كارتهاي قابل شارژ )

 
 
 
 

 

 از نظر فيزيكي  هاي بانكيكارت انواع

 (Card Magnet.كارت مغناطيسي )1
 

و به   تجارت الكترونيك طور گسخخترده در زمينهكه به ياولين كارت
كارت كارتعنوان  فت  فاده قرار گر بانكي مورد اسخخخت هاي هاي 

ها كه با قرارگرفتن يك نوار مغناطيسي مغناطيسي بودند. اين كارت
هاي شخخخوند، به علت محدوديتايجاد مي PVCهاي رتبر روي كا

  شوند.فيزيكي موجود حجم اطالعاتي زيادي را شامل نمي

نوار مغناطيسخخي پشخخت كارت  اطالعات مربوط به دارنده كارت در
بر اسخاس  . مي شخود  (Encode)نوشخته   (Trackتراك)درسخه 

شتن اطالعات    ستانداردهاي كارت، نو ضاء و كد   Trackا شماره كارت، تاريخ انق شامل  ست، CVVدوم  اجباري ا
 Trackو  كارتاول اطالعات شناسنامه اي دارنده   Trackدر . اول و سوم اختياري است  Trackنوشتن اطالعات 

  .تاريخچه اي تراكنش درج ميشود اطالعاتسوم  
 

http://www.tebyan.net/Science_Technology/ComputerMagazine/GeneralArticles/2004/12/19/9747.html
http://www.tebyan.net/Science_Technology/ComputerMagazine/GeneralArticles/2004/12/19/9747.html
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 (Card  Smart.كارت هوشمند )2
 5/3در  5/5هاي مغناطيسي)حدود كارتي پالستيكي با ابعاد كارت

يك هاي آن، متر( است كه بر روي آن يا در بين اليهسانتي
اطالعات مربوط به دارنده كارت قرارداده شده است. ( Chip)تراشه

نيز اطالعات  OffLineروي تراشه ذخيره شده و در تراكنشهاي 
مربوط به تراكنشها و مانده كارت بر روي تراشه ذخيره ميگردد . 

خوان به دو دسته از لحاظ پذيرش در دستگاه كارت هوشمند هاكارت
  شوند.تماسي و غيرتماسي تقسيم مي

 

 (Card Hybrid) .كارت تركيبي3
 

كارت تركيبي بانكي ميتواند شامل نوار مغناطيس و پردازنده و آنتن 

( و غير Onlineكه قابليت انجام تراكنشهاي تماسي)

كند و به عنوان ابزار ( را براي كاربر كارت فراهم ميOfflineتماسي)

پرداخت الكترونيكي در كليه سامانه هاي مورد پذيرش بانك اعم از 

POS  ,Kiosk و ATM  .مي تواند استفاده شود 

 انواع كارت هاي مورد استفاده در بانك

 ملی كارت  

هاي خودپرداز و دارندگان ملي كارت عالوه بر اسخخختفاده از دسخخختگاه
PinPad   مسخختقر در شخخعب بانك ملي، پايانه هاي فروش مسخختقردر

توانند با اسخختفاده از كارت فروشخخگاه ها و مراكز تجاري و خدماتي مي
خود نسخخخبت به پرداخت هزينه كاال و خدمات از طريق اينترنت نيز 

مندي از خدمات شخخبكه شخختاب در اقدام نمايند، همچنين امكان بهره
 اشند.بسراسر كشور را نيز دارا مي

بانك ملي ايران در مبادالت روزمره عالوه بر  اسخخختفاده از ملي كارت 
ايجاد آرامش رواني در مشخختريان به جهت دسخخترسخخي به وجوه خود و 

حمل آنها در كمال امنيت مشتريان را از مراجعه حضوري به شعب بانك براي دريافت وجه نقد بي نياز مي كند و در صورتي 
لب پايانه هاي فروش اسختفاده شخود بطور وسخيعي از گردش بي رويه اسخكناس در سخطح جامعه و كه از ملي كارت ها در قا

 تحميل هزينه هاي جمع آوري و چاپ مجدد آن جلوگيري مي شود.
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 ها:در ملی كارت CVV2درج كد 
هاي هاي مشخخختريان در پايانهسخخخازي امكانات الزم براي پذيرش ملي كارتها با هدف فراهمدر ملي كارت CVV2درج كد 

ستفاده ازمجازي و ارتقاء سطح امنيتي براي ارايه خدمات اينترنتي صورت گرفته است. همچنين مشتريان مي كد  توانند با ا
CVV2  مند شوند.پرداخت الكترونيكي بهرهدرج شده در پشت ملي كارت و رمز دوم كارت از امكان 

 
  كارت مجازی 

اي حقوقي يا دولتي خزانه حسخخاب بهكارتي اسخخت كه بنا به درخواسخخت شخخركتها، سخخازمانهاي دولتي و غيردولتي شخخماره 
صاص مي يابد سهيل در واريز وجه به اين حسابها كه اخت  ستگاهدو فعال از طريق  با عمليات انتقال كارت به كارت بمنظور ت

ست براي اين  انجام مي گيرد. و اينترنت خودپرداز شتن رنمي صادرفيزيكي  كارت، حسابهاشايان ذكر ا مز شود و بدليل ندا
  ، قابليت برداشت نقد، پرداخت قبوض و خريد اينترنتي توسط اين كارتها وجود ندارد. CVV2اول، رمز دوم و كد امنيتي 

 
 

 (6131 9992)×××× ××××  كارت خانواده 

 
كارت    ند  عه اي از چ يا مجمو يك  بارتسخخخت از  خانواده ع كارت 

ترجيحي متصل بوده و صاحب حساب  مغناطيسي كه به يك حساب
با مراجعه به شخخخعب بانك و ارائه  اصخخخلي )كارت اصخخخلي( مي تواند

درخواستي براي اعضاي خانواده،  ضمن تعيين تعداد كارت درخواست
سخخقف  اعم از تعييننسخخبت به مشخخخص نمودن خدمات مورد نياز، 

مبلغ برداشخخت، امكان مشخخاهده يا عدم مشخخاهده موجودي حسخخاب و 
خصوصيات  مشاهده صورتحساب براي دارندگان هريك از كارتها ، اقدام نمايد كه اين قابليت ها از همچنين مشاهده يا عدم

  .بارز اين محصول به شمار ميرود

 
 پیوند كارت 

شتي اقدام به بانك ملي ايران با همكاري واحد  شهيد به شگاه  پيوند دان
 .  ايجاد كارتي دومنظوره تحت عنوان كارت پيوند نموده است

شناسايي از طرف واحد پيوند اعضا  اين كارت كه قبال فقط بعنوان كارت
 همكاري بانك به داوطلبين اهداء عضو تحويل مي گرديد از اين پس با

. گرددارسال مي  انملي ايران بصورت كارت دومنظوره براي متقاضي
 اهداء عضو سايتدريافت اين كارت مي توانند با مراجعه به  داوطلبين

از تكميل اطالعات، كارت  پس. مربوطه نمايند اقدام به تكميل فرمهاي
تواند كننده كارت در صورت تمايل ميدريافت . ارسال مي گردد اهداء عضو از طرف بانك ملي ايران به نشاني درج شده در فرم

يك كارت بانكي  شعب بانك ملي ايران اقدام به فعال سازي اين كارت نموده و از آن پس از آن به عنوان با مراجعه به يكي از
 .با كليه امكانات ساير كارتهاي بانكي استفاده نمايند

http://ehda.ir/
http://ehda.ir/
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  (6131 9991××× ×××× )×كارت هواداری ورزش 

ست فقط در  شد. هموطنان ورزش دو شگاه مورد نظر مي با صدور كارت هواداري منوط به انعقاد قرارداد فيمابين بانك و با
 مراجعه به شعب بانك ملي در سراسر كشور نسبت به درخواست كارت هواداري ورزش اقدام نمايند.اين صورت مي توانند با 

 باشد:مشروحه ذيل را نيز دارا ميملي كارت ، مزاياي اين كارت عالوه بر دارا بودن كليه قابليتهاي 
 خريد از شبكه اختصاصي فروشگاهي طرف قرارداد و بهره مندي از تخفيف قابل مالحظه 
 دخريد انواع مختلف بيمه نامه با تخفيف از بيمه هاي طرف قراردا 
 از خدمات بيمه درمان تكميلي استفاده 
  تورهاي داخلي وخارجي از مراكز طرف قرارداد شامل هتل،استفاده از تخفيف در مراكز اقامتي 
 خصوصاً مسابقات فوتبال در آينده نزديك امكان تهيه بليط مسابقات ورزشي 

 
 

 :الماس كارت دی 

الماس كارت دي كارتي اسخخخت مختص بيمه شخخخدگان تجمين اجتماعي جهت 
سخخخوي بيمه اين كارت مسخخختقيماً از . واريز وجوه مربوط به بيمه تكميلي آنها

شتري تحويل داده مي  صادر و به م صورت غيرفعال  ست گرديده و به  درخوا
 .  شود
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 :كارت جوانان هالل احمر 

نان  مان جوا نك ملي ايران و سخخخاز با كارت دومنظوره بين  يك  كارت  اين 
شد سايي . جمعيت هالل احمر مي با شنا يعني عالوه بر اينكه بعنوان كارت 

سازمان  شمند  شمار آمده و قابليت هايي هو جوانان جمعيت هالل احمر به 
ستفاده از مراكز  ستانه، ا شردو شركت در اردوها، فعاليت هاي ب نظير امكان 
ورزشخخخي، اجتماعي و فرهنگي و بهره مندي از تسخخخهيالت و تخفيفات وي ه 

، از كليه مزاياي براي دارنده آن فراهم مي باشخخد …درماني، گردشخخگري و 
بان هاي  هايي نظير  .كي نيز برخوردار اسخخختكارت يت  قابل كارت داراي  اين 

اسخختفاده به عنوان كارت شخخناسخخايي ، بن كارت ،كارت تخفيف، كارت بليت 
 .مي باشد …مترو و 

 

  (6131 9920)×××× ×××× بن كارت 

 هاي غير نقدي كارت الكترونيكي اسخخت كه مبالغ كمكبن كارت ملي، 
اپ چ هاي كاغذي بن   اينكه بصورت كاال يا اهدايي به كاركنان به جاي 

كارت  در صورت پول الكترونيكيبه  ،دشده توسط فروشگاهها تامين شو
مي گردد و صخخخاحب كارت مي تواند براي خريد كاال و خدمات  ذخيره

ستفاده كند شده به كارت فقط  .مورد نياز خود از آن ا  جهتوجوه واريز 
و دارنده كارت نمي  ارمي گيردمورد اسخخختفاده قرخريد كاال و خدمات 

شنده پول نقد دريافت نمايد.  ساب،  با نام اين كارت هاتواند از فرو شود و و بدون ارتباط با ح دارندگان كارت  به صادر مي 
 د.ستفاده در صورت مفقود شدن كارت، جلوگيري خواهد كراها رمز مخصوصي اختصاص داده خواهد شد كه اين امر از سوء

دارندگان بن كارت  هاي كاغذي كه مبلغ بن فقط قابليت اسخختفاده در يك بار مصخخرف را دارد،بر خالف بنبذكر اسخخت الزم 
 .سقف كارت خرج كنندتا  توانند موجودي آن را به دفعات و هر بار به ميزان دلخواهمي

 : موارد كاربرد بن كارت
  جاي هداياي نقدي يا بن هاي كاغذي  به كاركناناعطاء هديه سازمان ها به 

 بن هاي اعتباري سفر 

 ... امكان استفاده در پمپ بنزين، فروشگاهها، اينترنت، تلفن و 

 : قابليتهاي بن كارت
  مانده گيري در دستگاههاي خودپرداز، شعبه، اينترنت وPOS 
 تغيير رمز در دستگاههاي خودپرداز و شعبه 

  خريد ازطريق دستگاههايPOS رنتو اينت 

 پرداخت قبض در دستگاههاي خودپرداز ،POS و اينترنت 
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  در موارد خاص امكان برداشت نقدي و محدود نمودن بن كارت به گروهي از دستگاههايPOS .وجود دارد 

   (6131 993)×××× ×××× ×كارت هديه 
سال  سرويس 32اين كارت از اوايل  شد، اين نوع كارت بي نام  دهي به مشتريان ميعملياتي گرديده و هم اكنون در حال  با
 باشد.و داراي رمز واحد مي

 انواع كارت هديه
  يالي،  511و  211، 111كارت هديه مبلغدار در مبالغ هزار ر

 فاقد برداشت نقد
  بل شخخخارژ از قا بدون مبلغ  يه  هد تا  51,111كارت  يال  ر

 ريال داراي قابليت برداشت نقد 5,111,111
ادر صجدد بوده و بدون هيچ هزينه اي اين كارتها فاقد قابليت شارژ م

 قرار مي گيرد. بانكدر اختيار مشتريان و 
تهاي غير نقدي سخخخازمانها و اين خدمت جهت سخخخهولت در پرداخاز 

شخخركتهاي دولتي و غير دولتي به كاركنان خود اسخختفاده مي شخخود. 
سازمانها  انتخاب طرح روي كارت، درج لوگو و يا ثبت متن مورد نظر 

)به اسخخختثناء  ت از ديگر مزاياي اين خدمت مي باشخخخد. در روي كار
 كارتهاي هديه بدون مبلغ كه داراي قابليت برداشت نقدي از دستگاههاي خودپرداز مي باشد( .

 
 

  (6131 996)×××× ×××× ×كارت اعتباری 

 
با هدف ايجاد قدرت خريد بيشتر كارت اعتباري ابزار پرداختي است كه 

بر  واسخخختانداردهاي بين المللي و رويه هاي متداول دنيا طراحي  باو 
با  بدون ر بانكي  يات  قانون عمل حه و  قد مراب ناي ع بر اسخخخخاس )مب

دارندگان اين كارت مي   . صادرميگرد (دستورالعمل هاي بانك مركزي
و يا مجازي )درگاه ( POS) فيزيكي توانند از طريق پايانه هاي فروش

بانكهاي عضخخو شخخبكه شخختاب، نسخخبت به خريد كاال و كليه  اينتر نتي(
جا و را بصورت يك خدمات مورد نياز تا سقف اعتبار تعيين شده بصورت تدريجي يا يكجا اقدام و ظرف مهلت مقرر كل بدهي

 . تعيين شده تسويه نمايند يا براساس حداكثر اقساط
سي وپنجاهاين كارت ها در مبالغ ده سويه و يا  ميليون ريال ميليون ريال ،  شد و پس از ت شي مي با صادر و اعتبار آن گرد

 .بازپرداخت اقساط، اعتبار كارت تا ميزان اوليه تجديد)شارژ( مي گردد

 : نکات مهم در خصوص كارت اعتباری

كارتهاي اعتباري عالوه بر شماره كارت ، داراي شماره اعتبار سنجي منحصر به فردي ميباشد كه توسط دفتر اعتبار سنجي 

 بانك مركزي )مكنا( به هر يك از متقاضيان اختصاص مي يابد.
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مركز كنترل و نظارت اعتبارات  كه براي ثبت ، نگهداري و روزآوري تمام اطالعات اعتباري خرد و كالن مشتريان بانكها  مكنا :

 در بانك مركزي راه اندازي و راهبري گرديده است.

مسدود و مانده بدهي كارت “ بدهي كارت اعتباري تسويه نگردد كارت موقتا ماه پس از صدور صورتحساب ، 2چنانچه تا  -1

 ي سيستمي به سرفصل مطالبات سررسيد گذشته منتقل ميگردد.ربطو

 يرماه پس از صدور صورتحساب ، بدهي كارت اعتباري تسويه نگردد كارت باطل و مانده بدهي كارت بطو 6چنانچه تا  -2

مشتري در سوابق مكنا در گروه مشتريان بد حساب ثبت خواهد “ق منتقل ميگردد ضمناسيستمي به سرفصل مطالبات معو

 شد.

كارت مسدود گردد كارت باطل و مانده “ در صورتيكه بواسطه عدم تسويه اولين صورتحساب پس از رفع مسدودي ، مجددا -3

بد  سوابق مكنا در گروه مشتريانمشتري در “ي سيستمي به سرفصل مطالبات معوق منتقل ميگردد ضمناربدهي كارت بطو

 حساب ثبت خواهد شد.

ي سيستمي به سرفصل ربار متناوب كارت مسدود شود در بار سوم  ، كارت باطل و مانده بدهي كارت بطو 3در صورتيكه -4

  مشتري در سوابق مكنا در گروه مشتريان بد حساب ثبت خواهد شد.“مطالبات معوق منتقل ميگردد ضمنا

 : اعتباری نرخ سود كارت
 .سود تسهيالت اعطايي بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار براي عقد مرابحه محاسبه مي گردد

بديهي است در صورت عدم بازپرداخت تسهيالت در سررسيدهاي مقرر ، مبلغي به عنوان وجه التزام تجخير تاديه بر اساس 
 .مقررات به مانده تسهيالت اضافه مي شود

 .ميزان اعتبار مصرف شده مشتري اختصاص مي يابد و مبلغ مصرف نشده مشمول آن نمي شود نرخ سود فقط به

در صورت تسويه بدهي مشتري زودتر از موعدهاي تعيين شده نرخ اختصاص يافته بر اساس زمان تسويه بدهي تعديل مي 
 .گردد

حساب منظور و از مشتري اخذ مي اولين صورتاين مبلغ در و   باشد ميمبلغ اعتبار  %2آبونمان كارت اعتباري به ميزان 
 .گردد

 
 كارت میزان 

تا  كاركنان دولت بوده و سخخخقف اعتبار آن  اين نوع از كارت اعتباري وي ه 
درصخخخد به كاركنان محترم دولت بنا به  4ريال و با كارمزد  15,111,111

شود. باز  صادر مي سازمان مربوطه با هماهنگي وزارت بازرگاني  ست  درخوا
ماهه مي باشد. اين كارت فقط در مراكز طرف  24اخت بدهي در اقساط پرد

صرفا  شند و  قرارداد طرح ميزان كه مجهز به پايانه هاي فروش خاص مي با
براي خريد كاالهاي مشخخمول طرح و داراي ايران كد صخخادر مي شخخود، قابل 

 استفاده هستند.
 صدور كارتهاي ميزان در بانك ملي متوقف شده است.  1311توجه : از سال 
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  (6131 9911)×××× ×××× كارت پرداخت اقساط تسهیالت 

 
ا رعد و ي خودپردازاينترنت, براي پرداخت اقساط تسهيالت غيرمتمركز از طريق  بوده واين نوع كارت از نوع كارتهاي مجازي 

ش ملي  صادر مي  شتريان  سايت بانك ملي ايران  بخش براي م ست به  شتري مي باي صدور كارت م ست  ود. جهت درخوا
با وارد نمودن كد ملي، شخخخماره تسخخخهيالت غيرمتمركز و كد شخخخعبه اعطاءكننده خدمات مبتني بر كارت مراجعه نموده و 

 شماره كارت مجازي خود را دريافت نمايد. تسهيالت،
 

 كارت  توريست 

 ميهمانانمسافران و اين كارت براي تامين آسايش، امنيت و راحتي 
  . كشور طراحي و ارائه شده است خارج از

اين كارت يك كارت ريالي است كه در قبال ارز ورودي گردشكران 
با اعتبار زماني مشخص صادر و قابليت استفاده در شبكه بانكي را 

 . خواهد داشت

مز اول و دوم به همراه كد و رمز در زمان صدور توريست كارت ، ر
كاربري جهت مشاهده صورتحساب اينترنتي به مشتري تحويل 

خواهد شد كه رمز اول جهت خريد از طريق پايانه هاي فروش و 
استفاده از دستگاه هاي خودپرداز و رمز دوم صرفا جهت استفاده از 

 .خريد اينترنتي خواهد بود

دستگاههاي خودپرداز بانك الزم به ذكر است رمز اول و دوم در 
 .توسط مشتري قابل تغيير خواهد بود

 
 وي گي هاي توريست كارت

 
 امكان استفاده در تمام پايانه هاي فروش شبكه بانكي كشور -

 امكان دريافت وجه نقد فقط در دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي ايران -

 انتقال وجه از توريست كارت قابليت استفاده از سرويس خريد اينترنتي ، تغيير رمز و  -

 امكان تبديل وجه باقيمانده كارت به ارز و پرداخت آن به گردشگر به نرخ روز -

  مدت انقضا بر اساس مدت زمان ويزا -
 (هزار دالر 5حداكثر مبلغ شارژ كارت معادل  )طبق دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 طريق اينترنتي ، دستگاه هاي خودپرداز و پايانه هاي فروش شبكه بانكي كشورامكان دريافت موجودي كارت از  -

 امكان دريافت صورتحساب از طريق دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي ايران و سايت بانك ملي ايران  -

 عدم امكان انتقال وجه به توريست كارت -
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 بيمه ملي كارت

اي كارتها، بانك ملي ايران امكان استفاده از خدمات بيمه فاده از مليخسارات ناشي از سرقت، جعل و سوء است جهت جبران

 .نموده است را براي مشتريان فراهم

توانند با مراجعه به شعب بانك ملي ايران اقدام به  دارندگان ملي كارت در صورت تمايل به استفاده از اين خدمت مي

 از ريال 5,111غ كننده حساب بصورت سيستماتيك مبل افتتاحارائه فرم به شعبه  تكميل فرم مربوطه نمايند. پس از

  .شرايط بيمه مي شود حساب مشتري بعنوان حق بيمه ساالنه كسر مي گردد و از آن تاريخ كارت مربوطه مشمول

براي سال بعد  تمديد آن به صورت خودكار از انقضاي مدت زمان بيمه، بوده و پس يکسالمدت اعتبار اين بيمه نامه ها

  .حق بيمه از حساب مشتري كسر مي شود نجام شده وا

 .شود كتباً به شعبه اعالم انقضای بیمه  روز قبل از 31مراتب  بايست در صورت عدم تمايل مشتري جهت تمديد ، مي

 

 مشمول بيمه موارد 

عمليات انتقال مشتري سرقت و بطور غير قانوني از طريق اين كارت برداشت يا  عبارتست از اينكه كارت از: سرقت -1

 .صورت گيرد

سرقت باشد يا نباشد و اعم از اينكه منجر به  هرگونه شبيه سازي توسط جاعل يا جاعلين اعم از اينكه ناشي از: جعل   -2

  .به حساب ديگري گردد برداشت وجه نقد يا انتقال و جابجايي وجه

  ع و كسب اجازه از بيمه شدهطريق كارت بدون اطال هرگونه برداشت وجه يا انتقال از: سوء استفاده  -3

  :حداكثر مبلغ پرداختي به بيمه شدگان

روزو 5ريال براي مدت  2,111,111روزانه تا مبلغ برداشت ناشي از سرقت و سوء استفاده براي هر كارت الكترونيكي -1

  ريال 11,111,111حداكثر تا سقف 

طريق دستگاههاي  دريافت نقدي يا انتقال وجه ازبرداشت هاي ناشي از جعل كارتهاي الكترونيكي اعم از  -2

  ريال 111,111,111حداكثر تا مبلغ (ATM)خودپرداز

 : خارج از تعهدات بيمه گر موارد
 

 سرقت الكترونيكي بدون استفاده از كارت -1

 به هزينه صدور كارت مجدد خسارت مربوط -2

و زلزله )مفقودي و سرقت ناشي از بروز  خرابكارانه، سيل خسارت ناشي از جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، عمليات -3

 .است خطرات سيل و زلزله مستثني

  اشتباه در محاسبه و اختالل در سيستم سامانه الكترونيكي -4
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 ( Automated Teller Machine )خودپرداز 

  را برایدريافت وجه نقد امکان از شتتبانه روز در هر لحظه  تحويلداربدون نیاز به مکانیکی الکترو یدستتتگاه

 . مشتريان بانك فراهم می كند

  تاريخچه خودپرداز 

سال  شفرد بارون در  شین خودپرداز پول  9961جان  اولین ما

كار پول  جه خود با ندن اختراع كرد . اولین   cashرا در ل

machine  ماشتتین تحويلدار پول( نام داشتتت . در آن زمان(

هنوز كارتهای پالستیکی تراشه دار وجود نداشتند و بنابراين 

اولین دستگاه خودپرداز بانك، نوعی از قبضهای ويژه را قبول 

می كرد. اين قبضتتهای كاغ ی دارای عالئم ويژه ای مجهز به 

سايی كاربر بودند. شنا سان در آن زمان شماره  شنا شینی معتقد بودند بانکی كار شفرد اختراع كرد می  ما كه 

سر دنیا با اين  99تواند در آينده ای نه چندان دور تا  سرا شهروندان  صد از فعالیتهای بانکی را ارائه دهد و  در

صف های بانك در كمترين زمان و حتی بدون اينکه از خودروی خود  ابزار می توانند بدون نیاز به اتالف وقت در 

 شوند به امور بانکی خود بپردازند. پیاده

 

ATM باجه تحويلداری 

Dispenser پرداخت وجه 

Depositor دريافت وجه 

Transfer حواله كردن 

Journal printer روزنامه 

Receipt printer رسید  چاپ 

Barcode Reader پرداخت قبض 

 با باجه تحويلداری ATMمقايسه 
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)ATM ( انواع دستگاه خودپرداز 
 (از لحاظ شکل ظاهری )فیزيکی  

 (Drive Upاتوبانك )                       (In lobbyسالنی )                 (through the wallديواری )

 

         
 

 )از لحاظ كارائی )قابلیت  

 ( پرداخت كنندهDispenser)  

 ( تمام خودكارFull Function)   

 

 خودپردازدستگاه  تخدما
 

ساير خدمات و قابليتملي كارت مي دارندگان هاي خودپردازهاي اين بانك به شرح ذيل توانند عالوه بر دريافت وجه نقد، از 
 استفاده نمايند.

 باشد كه به دو شماره كارت و شماره ارجاع مي -شماره مشتري -شماره حساب -)كه حاوي مانده مانده حساب اعالم
 صورت رؤيت و چاپ ارائه مي گردد(

  ملي كارتاول تغيير رمز 

  گيرد( رمز دوم كارت )كه در تلفنبانك و خريدهاي اينترنتي مورد استفاده قرار ميو تغيير صدور 

 ( دهدريافت صورتحساب مختصر )گردش آخر حساب 

 دريافت صورتحساب يارانه هاي واريزي 

  مجهز به ماژول واريز وجه يا واگذاري چك از طريق خودپردازهايCCDM ه خوددريافت/خودپرداز()دستگا 

 انتقال وجه بين حسابهاي مرتبط با كارت 

 ( 41، 31، 21)بغير از حسابهاي دولتي  از كارت به حساب وجه انتقال 

 سحاب ديگر هايانتقال وجه به كارت ستم  شتريان نام و نام سي خانوادگي ذينفع نمايش و )به منظور اطمينان خاطر م
 شود(.در صورت تجييد انتقال وجه انجام مي

  قبوض شهرداري ثابت، تلفن همراه، گاز ، قبض جريمه وپرداخت قبوض خدماتي: آب، برق، تلفن 

 ( ايتلو ر تاليا )ايرانسل ، همراه اول ، شارژ سيم كارتهاي اعتباري تلفن همراه 

  متمركز و غير متمركز از طريق منوي انتقال وجه در دستگاه خودپردازپرداخت اقساط تسهيالت 
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 باز پرداخت كارتهاي اعتباري و خريد اعتباري 

 كمك به موسسات خيريه 

  خدمات سازمان سنجش كشور 

  آزاد اسالميثبت نام آزمون هاي دانشگاه 

  ت به حساب با ثبت شناسه واريزانتقال وجه كارت به كارت و كار"پرداخت خاص" 

 
 دريافت مانده حساب نيز، انتقال وجه و توانند از دريافت وجه ب نيز ميضمناً دارندگان كارت ساير بانكهاي عضو شتا

  مند شوند.بهره
عملياتي گرديده اسخخت . بدين معني كه كليه بانكها  قال سخخه جانبه وجوه در خودپردازشخخايان ذكر اسخخت پروژه انت

مشخختريان مي توانند با اسخختفاده از يكي از خودپردازهاي بانكهاي ياد شخخده )بانك اول( وجهي را از بانك دوم به بانك 
 سوم منتقل نمايند. 

 
 استفاده از خدمات خودپردازهاي كشورهاي حوزه خليج فارس

شورهاي بحرين، قطر و كويت دارندگان ملي كارت سوئيچ ك شتاب به  صال مركز  توانند از خدمات خودپردازهاي ها ميبا ات
 كشورهاي مذكور استفاده نمايند.  

 

 خود دريافت

دردستگاه خود دريافت عمليات الكترونيكي خاص جهت پردازش 

برقراري اسكناس به همراه نرم افزارهاي كاربردي الزم جهت 

ارتباط با مشتريان از يك سو و سيستم هاي اطالعاتي بانك از 

سوي ديگر مي تواند به نحو چشمگيري موجب تسريع امور و 

 گسترش طيف خدمات غير حضوري قابل ارائه به مراجعين گردد.

خود دريافت محور طرح شعب مجازي) بدون پرسنل( است ، اين 

يازمند تجهيزات شعب جهت ارائه خدمات پيش بيني شده ن

مختلفي هستند. اين تجهيزات در خود دريافت جاسازي شده و 

نقش كارمند شعبه را به عهده خواهند داشت خود دريافت 

مشتمل بر تجهيزاتي است كه هر يك به نحو مناسبي درون سازه 

مذكور مستقر شده اند و توسط يك نرم افزار كاربردي كنترل و 

 مديريت ميشوند. 
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 ارائه توسط دستگاههای خود دريافت: خدمات قابل
 اعالم مانده 

 ارائه صورتحساب 

  ريال(51,111,111واريز نقدي به حساب )روزانه تا سقف 

 دريافت اسكناس به صورت دسته اي   

 برگ در ثانيه 6تشخيص و شمارش اسكناس با سرعت    

 مرجوع نمودن اسكناسهاي نا معتبر   

 نوع اسكناس 211امكان تشخيص                       

 بازخريد و واريز ايران چك به حساب 

 (MICRقرائت جوهر مغناطيسي )   

 تصوير برداري از پشت و روي چك   

 قابليت چاپ اطالعات در پشت چك   
 

 )واگذاري چك به حساب)ارائه رسيد همراه تصوير پشت و روي چك به مشتريان 

 انتقال وجه بين حسابها 

 ض خدماتي از طريق باركد خوان )با امكان قرائت دو جهته( پرداخت قبو 

 پرداخت اقساط تسهيالت 

 فروش شارژ تلفن همراه 

 پذيرش درخواست افتتاح حساب 

 پذيرش درخواست صدور دسته چك 

 ( خدمات اينترنتيWeb Kiosk) 

 ( اطالع رسانيInfo Kiosk) 

 گیشه مکانیزه )كیوسك بانکی(

: گیشه مکانیزه تعريف جديدی از كیوسکهای بانکی است كه  تعريف

 Web Kiosk ,  Info) عالوه بر قابلیت های كیوسك های موجود 

Kiosk ( و دستگاههای خودپرداز)به استثنای خدمات نقدی( امکان

صدور و شارژ كارتهای بانکی ) فعال هديه كارت( و كارتهای خدمات 

( در آن عملیاتی شده است. ضمنا شهری )مترو , اتوبوس و تاكسی ها

زمینه الزم برای ارائه كلیه خدمات درخواستی حضوری مشتريان به 

 استثنا خدمات نقدی نیز پیش بینی و مقدمات الزم جهت عملیاتی شدن آنها فراهم گرديده است.
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، و نکی در شعبايجاد گیشه مکانیزه با هدف تامین بخشی از كسری كادر متصديان امور با پیشنهاد تاريخچه :

مسئول وقت توسط  9389ارائه كلیه خدمات حضوری به مشتريان به استثنای عملیات نقدی، در دی ماه سال 

ارائه و در  اسفند ماه همان  هئیت مديره محترم وقت بانكبه اداره امور شعب جنوب تهران  دايره انفورماتیك

ره نصب و به به )تابعه اداره امور شعب جنوب تهران(در شعبه فدك سال اولین گیشه مکانیزه بصورت آزمايشی

پس از آن مراحل تکمیلی و افزايش خدمات قابل ارائه از طريق گیشه مکانیزه ادامه يافته و در . برداری رسید

راكز سازمانها و م ,دستگاه كیوسك بانکی با قابلیت گیشه مکانیزه در سطح شعب بانك  600حال حاضر بالغ بر 

 "شعب تمام الکترونیك)شهاب ملی("است. ضمنا يکی از اركان اصلی  و به بهره برداری رسیدهدولتی  نصب 

 ، نصب می باشد. شهاب ملی افتتاح شده كلیه شعبگیشه مکانیزه بوده و هم اكنون در 

 

 
 

 فهرست خدمات قابل ارائه از طريق گیشه مکانیزه در شعب :

 

 (رمز اول كارت  )خدمات مبتنی بر كارت  -9

o  اعالم موجودی 

o ارائه صورتحساب 

o  انتقال وجه از كارت به كارت 

o پرداخت قبوض خدماتی 

o انتقال وجه از كارت به حساب 

  )برای حسابهای متصل به كارت اين سرويسراه اندازی (

o  تغییر رمز كارت 

o خريد شارژ تلفن همراه 

o پرداخت اقساط تسهیالت از طريق كارت مجازی تسهیالت 

o مسدود  نمودن كارت 
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 (رمز حساب  )حساب بر خدمات مبتنی  -2

تعريف و اقدامات  ذيلمشروحه  خدماتتوجه : 

آنها در دست اقدام به منظور  اجرائی شدن  الزم

 می باشد.

o اعالم موجودی 

o تحسابرارائه صو 

o  افتتاح حساب ) ثبت اطالعات توسط مشتری

و از طريق كیوسك و احراز هويت و كنترل 

در  همکارانصحت اطالعات وارده توسط 

 (شعب

o برقراری ارتباط حساب با كارت 

o تغییر حساب پیش فرض مرتبط با كارت 

o قطع ارتباط حساب با كارت 

o  به تفکیك هر دسته چك نمايش تعداد چکهای پاس شده 

o  چکهای برگشتی در صورت وجود نمايش 

o )درخواست صدور كارت )در صورت واجد شرايط بودن مشتری و عدم سابقه در لیست سیاه 

o مشاهده وضعیت تسهیالت اعطايی 

 

 خدمات اينترنتی  -3

o  سیستم بانکداری اينترنتی )سبا( با استفاده از

 Tokenدستگاه 

o  مانده حساب اينترنتی )با استفاده از شماره

 كارت و رمز دوم كارت( 

o  انتقال وجه اينترنتی  )با استفاده از شماره كارت

 و رمز دوم كارت(

o مات صورتحساب اينترنتی )سیستم خد

 اينترنتی(

o )پرداخت اينترنتی قبوض خدماتی )با استفاده از شماره كارت و رمز دوم كارت 

o پیگیری پرداختهای قبوض 

o )خريد شارژ تلفن همراه اينترنتی )با استفاده از شماره كارت و رمز دوم كارت 
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o  شبا –دريافت شناسه بانکی 

o دريافت شماره كارت تسهیالت 

 

 خدمات اطالع رسانی  -3

o به سايت بانك ملی دسترسی 

o واحد های بانك ملی 

o محاسبه درصد سود سپرده ها 

o محاسبات تسهیالت اعطائی 

o اعالم نرخ روزانه ارز و سکه 

o آموزش خدمات نوين بانك 

o خدمات ريالی 

o خدمات ارزی 

o خدمات الکترونیکی 

o خدمات كارت 

 

 خدمات سازمانها -0

به منظور واريز به حساب سازمانها و مراكز دولتی با امکان ارائه رسید به مشتريان با فرمت فیش واريزی 

هر يك با فرمت مشروحه ذيل برای  Merchant IDنسبت به تعريف میبايست  011و 016نقدی نمونه 

 نمود.حسابهای مورد نظر اقدام از 

Merchant 

ID 
شماره 

 حساب

نام 

 سازمان

شرح 

 حساب

بلغ م

 9واريزی 

مبلغ 

 2واريزی 

مبلغ 

 3واريزی 

سقف 

 واريز

        

 نکات مهم :

o  مشتريان پس از ورود به منوی خدمات سازمانها ابتدا شماره حساب مربوطه را وارد و با نمايش

 مشخصات حساب نسبت به تعیین مبلغ واريزی اقدام خواهند نمود . 

o  مبلغ بصورت پیش فرض  نمايش  3با توجه به مشخص بودن مبلغ واريزی در اكثر حسابهای دولتی ، تا

 و در نهايت امکان تعیین مبلغ جديد نیز فراهم گرديد . 

o  ثر مبلغ واريزی نیز تعیین به منظور جلوگیری از بروز اشتباه احتمالی در صورت نیاز،  سقف حداك

 د. يگرد
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o  تعريف شده و امکان انتخاب حساب از فهرست موجود پیش بینی شده است.درج فهرست حسابهای 

o نحوه چاپ فیش دو نسخه ای  با پرينتر لیزریA4    .به شرح ذيل می باشد 

 
 

o نسخه به منظور افزايش امنیت فیش های صادره توسط گیشه مکانیزه نسبت به درج باركد در هر دو 

 فیش واريز ی با فرمت ذيل اقدام می گردد.

 
o  به منظور اعمال كنترل و تعیین اصالت فیش های صادره و عدم تکراری بودن آن توسط سازمانها، مراكز

( با قابلیت استفاده از باركد خوان تهیه و به سازمانها و مراكز webدولتی و شعب , نرم افزار الزم )تحت 

 سناد امکان تعیین اصالت آنهادولتی ذيربط تحويل میگردد. ضمنا با توجه به درج كد پیگیری در چاپ ا

 از طريق سیستم استعالم لحظه ای و سیستم سبا نیز فراهم می باشد. 
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 خدمات صدور كارت -6

o : درج متن به هديه كارت با طرحهای متنوع و  شارژامکان صدور و  حال حاضردر  كارتهای بانکی

پیش بینی شده  (تعیین مناسبت از فهرست موجود و يا ثبت آن توسط مشتری انتخاب مشتری)

 است .  

o  : امکان صدور و شارژ كارتهای خدمات شهری جهت استفاده در مترو , كارتهای خدمات شهری

اتوبوس و تاكسی ها از طريق گیشه مکانیزه عملیاتی شده و بررسی های فنی جهت صدور كارتهای 

Hybrid  سرويس در حال  ی در دست اقدام می باشد. اينقابلیت همزمان بانکی و خدمات شهربا

حاضر برروی دستگاههای ديواری كه در ذيل مشخصات آن 

آمده است اجرايی شده و امکان فروش و يا شارژ كارتهای 

همچنین امکان شارژ كارتهای  م كور  را فراهم می نمايد .

م كور بر روی دستگاههای سالنی در حال بررسی و اجرايی 

  واهد بود .شدن می باشد كه سرويس جديد بر روی آنها خ

 (ATM Cashlessكیوسك ديواری )

طی  ATM های دستگاهدر حسب بررسی تراكنشهای انجام گرفته 

 ها تراكنش %90 حدود , از مجموع تراكنشهای انجام گرفته9392سال 

غیر نقدی میباشد. ل ا با توجه  ها تراكنش %80و  )دريافت وجه(نقدی

به امکان ارائه كلیه خدمات غیر نقدی دستگاه خودپرداز از طريق 

(, نمونه ATMقیمت  6/9گیشه مکانیزه و همچنین قیمت پائین تر اين دستگاه در مقايسه با خودپرداز)حدود 

عب تمام ديواری گیشه مکانیزه، مشابه خودپرداز ديواری طراحی گرديد. كه هم اكنون در ش

الکترونیك)شهاب ملی( و برخی از نقاط ديگر بانك در حال استفاده می باشد. با تولید اين دستگاه ديگر 

شعب احتیاجی به دو دستگاه خود پرداز نداشته و می توانند كنار دستگاه خود پرداز فعلی خود از اين 

 دستگاه استفاده كنند . 
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 (POSپايانه فروش )

موسسه  بطور معمول از طرف بانك يا يك( دستگاهي است كه Point Of Sale) P.O.Sيا  روشخخخخخه فخخخانخخخايخخخخپ

در مراكز فروش كاال و خدمات نصب مي شود تا در مالي تهيه و 

معامله ، مبلغ  وجه نقد پرداختهنگام خريد و فروش كاال بجاي 

ه برداشت و ب) دارنده كارت ( بصورت الكترونيك از حساب خريدار 

به اين دستگاهها  . حساب فروشنده )پذيرنده كارت( واريز گردد

 نيز اطالق ميشود. "كارتخوان"
 

 POS مزايای استفاده از دستگاه
 

 سرعت دهي و اطمينان بخشي در انجام معامالت 

  امحاء اسكناسهاي فرسودهچاپ ، توزيع و صرفه جويي در هزينه هاي ملي بابت  

 رونق تجارت الكترونيك  

  سالمت و بهداشت افراد جامعهكمك به  

  افزايش ضريب امنيت و ايمني مردم بخاطر بي نيازي از حمل پول نقد 

 پرداز  كاهش چشمگير مراجعات مردم به شعب و دستگاههاي خود 

 دريافت مبالغ باال بدون پذيرش خطر ريسك چكهاي مسروقه و جعلي 

 باقي آنعدم وجود مشكالت مربوط به شمارش پول و برگشت پول خرد ال 

گونه اي كه پول بصورت ه رفع مشكالت مربوط به جمع آوري پول در پايان روز و واريز به حساب در روز كاري بعد )ب

 آني به حساب فروشنده واريز مي گردد.(

 گزارشگیری از تراكنشهای پايانه فروش:نحوه 

 شناسه كاربري و رمز عبور   دريافتدارندگان دستگاههاي كارتخوان مي توانند با مراجعه به شعب بانك ملي و درخواست 

گزارش  ريافتدبه سامانه مذكور دسترسي يابند كه اين سامانه امكان از طريق سايت اينترنتي بانك خدمات اينترنتي سيستم 

 را فراهم مي سازد.فروش مرتبط با حسابهاي وي ريز تراكنشهاي انجام پذيرفته توسط پايانه 

 مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: POSاز ديگر امكانات سامانه مذكور براي پذيرندگان 

امكان جستجوي تراكنش مورد نظر بر اساس اطالعات موجود از جمله: شماره كارت مورد استفاده در تراكنش، مبلغ،  -

 شماره پذيرنده، شماره پايانه و ...شماره ارجاع، شماره پيگيري، 

 مشاهده اطالعات تراكنشهاي ناموفق. -

 در بازه زماني دلخواه. ]كه در سامانه افزوده شده باشند[امكان دريافت صورتحساب كليه حسابهاي سيباي مشتري  -
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 POS انواع دستگاه 

 بر اساس نوع ارتباط 

1- Dial Up POS  

بوده و با استفاده از يك مودم داخلي و يك رشته خط تلفن با مركز سوئيچ كارت ارتباط  POSجزو رايج ترين نوع 

 بر قرار مينمايد.

2- Lan POS  

صال كارت   POSدر مراكزي كه نياز به نصب چند دستگاه  شد با ات با

ستفاده از بسترهاي  شبكه موجود در دستگاه به يك هاب سوئيچ و با ا

با  WANارتباطي موجود از قبيل شخخخبكه  و يا حتي اينترنت ارتباط 

 مركز سوئچ كارت بر قرار ميشود.

3- Mobile POS  

در مكانهايي كه امكان برقراري ارتباط از طريق خط تلفن ميسخخر نبوده 

بصورت سيار مورد استفاده قرار گيرد با نصب سيم  POSگاه و يا دست

ستفاده از  كارت در داخل دستگاه و با اتصال به شبكه تلفن همراه و ا

( و يا Global System for Mobile) GSMسخخرويسخخهاي 

GPRS (General Packet Radio Service ) ارتباط با مركز

 سوئچ كارت بر قرار ميشود.

و نحوه ارتباط از نظر  IPبدليل اسخختفاده از  GPRSارتباط از طريق  

سرويس  صرفه جوئي در هزينه از  سرعت انتقال اطالعات ، امنيت و 

GSM  .مناسبتر ميباشد  

4- Wireless POS (Wi Fi)  

 ها از دو قسمت تشكيل شده اند: POSمورد استفاده در مكانهايي نظير رستورانها و پمپ بنزين هااين 

 منبع تغذيه وظيفه شارژ هندست را به عهده دارد. ( : بعنوان  گيرنده  و  همچنين  با  اتصال بهBaseالف(پايه )

ست ) ست انجام مي HandSetب(هند سيد از طريق هند شيدن  كارت  ،  وروداطالعات و چاپ ر ( :  عمليات  ك

 شود.

  متر ميباشد. 41الي  31حداكثر برد مفيد هندست دستگاه  
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  عملیاتبر اساس نوع 

 
1. OnLine  

پس از كشخخيدن كارت دسخختگاه بالفاصخخله با مركز ارتباط بر قرار نموده و مبلغ مورد نظر از موجودي صخخاحب كارت 
 كسر و به حساب پذيرنده منظور ميگردد.

 
2. OffLine  

ستگاه عالوه بر حافظه داخلي  اطالعات ساب كارت نيز   POSد شده و مانده ح شتري ثبت  شه كارت م بر روي ترا
 End Of“ )پايان روز”تغيير مينمايد. ارسخخخال اطالعات به مركز و تغيير مانده حسخخخاب پذيرنده با انجام عمليات 

Day از طريق دستگاه )POS  .صورت ميگيرد  
 

 

 پرداخت خاص: .3

سطح سازمانها و نهادهاي دولتي امكان پرداخت خاص  در راستاي تحقق گسترش فرهنگ پرداخت  الكترونيك در 

فراهم گرديد بدين صورت كه با كشيدن كارت بر روي پايانه فروش ، مبلغ برداشت شده از كارت با درصد هاي 

 گردد .متفاوت به حسابهاي متفاوت واريز مي
 

 بانك ملی ايران:  POSانواع خدمات دستگاه 
 اعالم مانده كارت در هر زمان  -1

 انجام خريد ) برداشت از كارت مشتري و واريز به حساب پذيرنده كارت ( -2

 پرداخت انواع قبوض خدماتي -3

 پيگيري قبض -4

 (  رايتل - ايرانسل -خريد شارژ انواع سيم كارت )همراه اول -5

 POS PRINTERو  PC-POSادارات و سازمانهاي دولتي با استفاده از سيستم  بهارائه خدمات خاص -6
 

 :POS-PCسیستم 
 

، بانك ملي ايران تصميم  POSباتوجه به نياز بعضي از ادارات و سازمانها در خصوص تعريف چند حساب براي يك دستگاه 

نموده است كه در حال حاضر اين پروژه جهت PC و اتصال دستگاه پايانه فروش به سيستم  POSبه گسترش سيستم 

 سازمان امور مالياتي ، سازمان تامين اجتماعي ، ادارات ثبت اسناد كشور انجام پذيرفته است . 
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انتخاب و پس از كشيدن كارت  PCبعنوان مثال در سازمان امور مالياتي با توجه به نوع پرداخت مؤدي ، نوع حساب از طريق 

عالوه بر چاپ رسيد از دستگاه ،  چاپ قبوض مالياتي با استفاده از چاپگر متصل به سيستم نيز انجام  بر روي پايانه فروش

 ميشود . بدين صورت ارباب رجوع نيازمند مراجعه به بانك و پرداخت قبوض در شعب نخواهند بود .

 

  POS PRINTERسیستم
 

شخص  سابهاي م سابهاي دولتي از جمله به منظور مكانيزه نمودن هرگونه واريز هاي متعدد  نقدي به ح خزانه  وواريز به ح

 استفاده مي گردد.  POS PRINTERو سه نسخه اي از چاپ فيشهاي دو نسخه اي با امكان داريكل 

 
 

 

 
 
 
 

 

 PC POS و  POS PRINTERمقايسه 
 

 شباهت :

o   انجام عمليات مالي از طريقPOS  

o  امكان چاپ اسناد از طريق چاپگر جانبي 

 تفاوت :

o   عمليات مربوط بهPC POS از طريق اپراتور انجام گيرد ولي عمليات مربوط به “ ميبايسخخخت صخخخرفاPOS 

PRINTER .بعلت سادگي ، امكان انجام از طريق مشتري را نيز دارد 

o POS PRINTER  به يك حساب مرتبط ميگردد در صورتيكه  معموالPC POS  امكان ارتباط به چند حساب

 را دارد.
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 READER EPOS PRINTER & BARCOD 
ستفاده از باركدخوان در كنار  سه قبض و پرداخت  , POSا شنا صل به ورود  سهيل نموده و چاپگر مت امكان پرفراژ  POSرا ت

  قبوض خدماتي را توام با پرداخت آن فراهم مي آورد.
 

 

 )پايانه شعب( PinPadدستگاه 

مند )پايانه شخخعب( از خدمات ذيل بهره  PinPadدارندگان ملي كارت مي توانند با مراجعه به شخخعب از طريق دسخختگاههاي
 گردند:
  (كارت صرفا با كشيدن) دريافت وجه  

  و  يا از طريق صفحه كليد(كارت  كشيدنبا )واريز وجه 
 اعالم مانده به كليه كارتهاي بانكهاي عضو شتاب 

 تغيير رمز ملي كارت 

 فعال و غير فعال نمودن ملي كارت 

 انتقال وجه از ملي كارت به كارت ساير بانكهاي عضو شتاب 
  (كارت )كشيدن كارت و  يا از طريق صفحه كليد مرتبط با ملينمايش شماره حساب 

  (شبکه الکترونیکی پرداخت كارتی)شاپرك

ست رو بوده اهاي اطالعات روبههاي گذشته با روندي رو به رشد از منظر اتكاء به فناورينظام بانكداري كشور در سال

 .است هاي فروش در دورترين نقاط كشور از آن جملهكه استفاده گسترده از پايانه

( PSP)الكترونيك  پرداختخدمات دهنده هاي ارائه هاي شركتكليه فعاليت مي روداندازي شاپرك انتظار با راه

را قادر خواهد ساخت تا نظارتي دقيق و همه جانبه  بانك مركزيتحت يك استاندارد واحد انجام گيرد. انجام اين مهم 

تطبيق عمليات مله: د كه از آن جشود، داشته باشانجام مي (POSي فروش )هابر عمليات بانكي كه از طريق پايانه

 صهبطور خال. را مي توان برشمردها در سراسر كشور ها با ضوابط مبارزه با پولشويي و پوشش مناسب پايانهپايانه
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 تبادل الكترونيكي به جاي يانداز شاپرك جايگزينچشم”شاپرك را مي توان اينگونه بيان نمود:انداز و اهداف چشم

 ”.تبادل فيزيكي پول همراه با نظارت مستمر هوشمند نظام پرداخت كشور است

 

هاي شاپرك يك نهاد حاكميتي است كه رابط ميان بانك مركزي، شبكه بانكي و شركت لذا بطور خالصه ميتوان گفت:

PSP(Payment Service Provider )كارتي، كنترل و نظارت متمركز در هاي سازي پرداختاست و استاندارد

ها به سمت امور بهينه ، گسترش بازار هاي انجام شده و هدايت منابع بانكگذاري، باز توزيع سرمايهشبكه پرداخت

 سازد.ها را ميسر ميكارتي و نظارت بر عملكرد پايانه

 
ه واريزها از طريق زيرساختهاي ملي در طرح شاپرك واريز آني وجوه تراكنشها به حسابهاي مربوطه منتفي و كلي  

تسويه و پرداخت )هستة واريز مستقيم پايا( صورت گرفته و تحت نظارت و كنترل دقيق بانك مركزي ج.ا.ا صورت 
پذيرد  ميانجام  سيكل هاي مشروحه ذيل طي روزدر و  سامانه پايامي پذيرد و تسويه حساب با پذيرندگان مطابق با 

: 

كليه امور خريد، نصب، پشتيباني و رفع مشكالت پايانه هاي فروش)اعم از سخت فزاري، نرم شاپرك در طرح نكته مهم : 

واگذار خواهد شد و انجام امور فوق توسط  PSP(Payment Service Provider)افزاري( و رفع مغايرت به شركتهاي 

 بانكها ممنوع مي باشد.

 شاپرك در سامانه پاياسيكل هاي گردش مالي 

شماره 

 سيكل
 شرح

شروع عمليات 

 شاپرك و پايا

شروع واريز به 

 حساب پذيرندگان

 07:00 04:00 صبح 4عصر روز قبل تا  13تراكنش هاي انجام شده از ساعت  1

 10:15 08:00 صبح 3صبح تا  4تراكنش هاي انجام شده از ساعت  2

 12:15 10:00 صبح 11تا صبح  3تراكنش هاي انجام شده از ساعت  3

 14:15 12:00 ظهر 12صبح تا  11تراكنش هاي انجام شده از ساعت  4

 16:30 14:00 بعد از ظهر 14ظهر تا  12تراكنش هاي انجام شده از ساعت  5

 19:00 16:30 عصر 16:31بعد از ظهر تا  14تراكنش هاي انجام شده از ساعت  6

 21:00 18:00 عصر 13عصر تا ساعت  16:31تراكنش هاي انجام شده از ساعت  7

     

 صورت مي پذيرد. 16:31و  14:15طي ساعت هاي  5و  4واريز در روزهاي تعطيل در دو سيكل     

ساعت توسط گروه رفع مغايرت شاپرك به حساب  43تراكنش هائي كه با مغايرت مواجه مي شوند پس از 

 واريز خواهد شد.
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 سامانه آذرخش

 هاي همراه و همچنين رشد وتوسعه امكانات متنوع اين  وسيله،موجب شده است كه فراگيرشدن استفاده ازگوشي امروزه با

 كاربردي بسياري  برروي اين ابزار پياده سازي گردد و به مصرف كنندگان مختلف ارائه گردد.  يطرحها

ي ا ايجاد سامانه حي وطرارا تعريف و نسبت به اي براين اساس بانك ملي ايران نيز بمنظور بهره گيري از اين ابزار، پروژه 

فنآوري با بكارگيري هاي تلفن همراه ي اقدام نموده است. هدف ازاجراي اين طرح استفاده ازگوش "آذرخش " تحت عنوان

فاده از در است آنها همراه مشتريان بتواند جايگزين كارتهاي بانكي شيگو ه دستگاهكباركدهاي دو بعدي ميباشد،بنحوي 

POS ,ATM ات به اين منظور الزم است اطالع . و نياز به حمل فيزيكي كارتهاي متعدد توسط افراد نباشد.گردد ويا كيوسك

 شكل كدهايي به گوشي تلفن همراه منتقل شود .ه كارت عابر بانك ب

ه هاي جاوا را دارند و از طرف ديگر اين گوشي ها بهاي موجود در ايران حداقل توانايي اجراي برنامهدرحال حاضراكثر گوشي

هاي رنگي با رزولوشن  همچنين صفحه  IOSو  phoneاي همچون اندرويد ، ويندوز عامل هاي پيشرفته علت داشتن سيستم

(Resolution )دهندهاي دو بعدي در اختيار قرار ميباال امكانات زيادي را براي نمايش كد.  
 

 اجزاي تشكيل دهنده اين سامانه

 

 : در شعب 

 سامانه تحت سيستم عامل ويندوزاصلي نصب نرم افزار  -1

 در شعب بانك

ن كارتخواتجهيز سيستم مورد نظر در شعبه به ماژولهاي  -2

  wifi, بلوتوث و سييمغناط

 گوشي همراه مشتريان سامانه بهكاربردي  انتقال نرم افزار -3

  (مشابه نرم افزار همراه بانك)

آماده  2,2نسخه سيستم عامل اندرويد در حال حاضر )    

 هايو نسخه هاي مربوط به سيستم عامل بوده  استفاده

Symbian , IOS,Java  وPhone  Windows 

 درحال تهيه ميباشد(

 

 در مراكز فروش 

 (POS)دستگاه پايانه فروش  -4

 POSبه دستگاه دستگاه باركدخوان  دستي دو بعدي  -5

 مربوط به سامانه آذرخش POSنصب نرم افزار جديد  -6
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 :نحوه دريافت نرم افزار

براي نصب نرم افزار آذرخش ملي بر روي گوشي تلفن همراه، با توجه به نوع سيستم عامل گوشي بايد اقدام نمود. در جدول 

 :براي هر يك از آنها بيان شده استذيل انواع سيستم عامل و شيوه نصب برنامه 

 

 شيوه نصب سيستم عامل / پلتفرم رديف

 (Javaجاوا ) 1
ارسال برنامه از كامپيوتر متصدي به گوشي مراجعه حضوري به شعبه و 

 مشتري از طريق بلوتوث

 (Symbianسيمبين ) 2
مراجعه حضوري به شعبه و ارسال برنامه از كامپيوتر متصدي به گوشي 

 مشتري از طريق بلوتوث

 (Androidاندرويد ) 3
مراجعه حضوري به شعبه و ارسال برنامه از كامپيوتر متصدي به گوشي 

 ريق بلوتوثمشتري از ط

 iOSهاي مرتبط با Storeدانلود از يا مراجعه حضوري به شعبه و  (iOSاس )اوآي 4

5 
ويندوزفون 

(WindowsPhone) 

 هاي مرتبطStoreدانلود از يا مراجعه حضوري به شعبه و 

 
 

 :ان سامانه توسط مشتري نحوه استفاده از

 بانك شعب مراجعه بهبا سامانه كاربردي  نرم افزارنصب و راه اندازي  (1

انتقال اطالعات كارت هاي مورد نظر به نرم افزار كاربردي نصب شده در گوشي  (2

 همراه از طريق شعب بانك

تبديل اطالعات كارت به باركد دوبعدي از طريق نرم افزار كاربردي نصب شده به  (3

 هنگام مراجعه به مراكز خريد 

م افزار كاربردي بجاي كشيدن استفاده از باركد دوبعدي توليد شده از طريق نر (4

  مجهز به باركدخوان دوبعدي POSكارت در دستگاه هاي 
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 تلفن بانك

 :تلفن بانك سیبا
  هايتلفنتماس با شخخخماره  از طريقتوانند مي مشخخختريان بانك

وارد نمودن شخخماره كارت يا شخخماره  و( 121) 2234 و 11622
سيبا ساب  شرح زير بهره  ي خودح سهاي تلفنبانك به  سروي از 

 :مند شوند
 و هزار خط 11622 سامانهتعداد خطوط در حال حاضر توجه: )

 ( می باشد. سیصد خط 2234تعداد خطوط 
 

 با وارد نمودن شماره حساب و رمز حساب:
 مانده مؤثر و ايبصخخخورت لحظهموجودي حسخخخاب  اعالم(

 مانده در دسترس(

 حساب اطالع از سه گردش آخر 

 دريافت صورتحساب از طريق نمابر 

 تغيير رمز حساب 

 اطالع از آخرين وضعيت چك مورد نظر 

 )دريافت اطالعات تسهيالت مرتبط)سررسيد قسط و مانده بدهي 
ضمنا 4حساب رمز  توجه : شعبه مراجعه نمود  شماره كارت و رمز دوم  رقمي بوده و براي دريافت آن بايد به  با وارد كردن 
 به آن دسترسي يافت.تلفنبانك  توان از طريقنيز مي 

 با وارد نمودن شماره كارت و رمز دوم كارت:
 مانده مؤثر و مانده در دسترس(ايبصورت لحظهترجيحي روي كارت موجودي حساب  اعالم( 

 اطالع از سه گردش آخر حساب 

 دريافت صورتحساب از طريق نمابر 

 اعالم مفقودي كارت 

 اعالم رمز حساب  

  اطالعات تسهيالت مرتبط)سررسيد قسط و مانده بدهي(دريافت 

 پرداخت قبوض خدماتي 

قبوض كليه امكان پرداخت ، شناسه قبض و شناسه پرداخت همچنين با وارد نمودن شماره كارت و رمز دوم كارت و 
 فراهم مي باشد.تلفن ثابت، تلفن همراه، گاز و قبوض شهرداري برق،   آب،از جمله خدماتي 
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 بانكهمراه 

 
 اندازي گرديد، راه 22/11/32تاريخ  درهمراه بانك، بانك ملي اولين نسخه 

باشد:به شرح ذيل ميخدمات ارائه شده از طريق همراه بانك   
 های حسابسرويس

 حساب   اعالم مانده -

 ارسال صورتحساب -

 انتقال وجه بين حسابهاي يك مشتري )نامحدود( -

 ريال 111,111,111انتقال به حساب ديگران با سقف روزانه  -

 ريال 5،111،111انتقال وجه بين بانكي )پايا(  با سقف روزانه  -

 ريال 111,111,111با سقف روزانه انتقال از حساب به كارت  -

)درحال حاضر بانكهاي غير ملي توسط بستر پرداخت اقساط تسهيالت -

 يالر 5،111،111با سقف روزانه   پايا(

شماره  با پرداخت اقساط تسهيالت درون بانكي )فعال تسهيالت -

 (يكسانمشتري 

دريافت اطالعات تسهيالت دريافتي مشتري)شماره تسهيالت، مبلغ  -

قسط جاري، تاريخ سر رسيد قسط جاري، تعداد اقساط معوقه و مبلغ 

 بدهي (

 پرداخت قبوض  -

 خريد شارژ سيم كارت -

 هاحساب

 هاحساببروزرساني اطالعات  -

 ثبت حساب -

 حذف حساب -

 انتقال حسابها به سيم كارت فعلي -

 تعيين حساب پيش فرض -

 دريافت شناسه شبا -

 دريافت رمز حساب -

 تغيير رمز حساب -
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 های كارتسرويس

 اعالم مانده كارت شتابي -

 كارت ملي صورتحساب  -

 خريد شارژ سيم كارت -

 پرداخت قبوض -

 كارت ملي اعالم مفقودي  -

 متصل به كارتليست حسابهاي نمايش  -

 

های چكسرويس  

 استعالم چك -

 تعيين تاريخ سررسيد چك -

 انتقال اطالعات چكهاي ثبت شده  -

 

 ساير سرويسها

 اطالعات سه شارژ آخر -

 شارژهاي خريداري شده در تاريخ خاص -

 بررسي نسخه جاري -

 دريافت آخرين پاسخ -

 

  3.0  موارد اضافه شده در نسخه

 و ايجاد قابليت انتخاب تم توسط كاربرتم براي همراه بانك ملي  3تعريف    -

 ايجاد كيبورد مجازي و قابليت فعال و غير فعال نمودن كيبورد مجازي توسط كاربر   -

 افزودن دگمه هاي ارسال و بازگشت به برنامه و حذف منوي گزينه ها از برنامه   -

رد توسط كاربر و استفاده از امكان ثبت و حذف شماره حسابها، كارتها، تسهيالت و شناسه هاي شباي پركارب   -

 شماره ها و شناسه هاي تعريف شده در عمليات بانكي همراه بانك ملي

افزودن شناسه پرداخت به سرويسهاي انتقال وجه به حساب خود، انتقال به حساب ديگران و انتقال از حساب به    -

 كارت

 يالت مرتبط با شماره مشتري مربوطهفعال نمون قابليت پرداخت اقساط تسهيالت درون بانكي)فعال براي تسه -
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ايجاد منوي جديد سرويس هاي چك و افزودن سرويس هاي جديد تعيين تاريخ سررسيد چك و انتقال اطالعات    -

 چك به سيم كارت فعلي

 فعال شدن قابليت حسابهاي متصل به كارت در سرويس هاي كارت -

 خ خاص در منوي ساير سرويسهافعال شدن قابليت اطالعات شارژهاي خريداري شده در يك تاري -

 حذف منوي سرويسهاي يك طرفه -

 

  4.2  مورد اضافه شده در نسخه

  امكان انتقال وجه به شماره تلفن همراه صاحب حساب مقصد -

همراه بانك بر روي گوشي  4،2نسخه اين سرويس براي مشترياني فعال است كه در مبدا و مقصد، نرم افزار  توجه :

 .شده باشد هاي همراه ايشان نصب

 تنظیمات

 انتخاب زبان -

 تغيير رمزعبور برنامه -

 شماره هاي مركز پيام كوتاه -

 حساب هاي پر كاربرد -

 كارت هاي پركاربرد -

 شناسه هاي شباي پر كاربرد -

 تسهيالت پر كاربرد -

 بازگشت به تنظيمات اوليه -

 تنظيمات ظاهر برنامه -

 هاي جديد برنامه(ها )پوستهتغيير رنگ -

 پيامهاخالي كردن صندوق  -

هاي حال حاضر موجود در بازار نصب و فعالسازي اي طراحي گردد كه بر روي اكثر گوشيسعي شده نرم افزار جاري بگونه
هاي سامسونگ و و گوشي Jar.پشتيباني نمايند با نرم افزار با پسوند  Javaهايي كه از گردد. اين نرم افزار بر روي گوشي

قابل  Apk.افزار با پسوند هاي تلفن همراه با سيستم عامل آندرويد با نرمو گوشيJad  ، .Jar.افزار با پسوند موتوروال با نرم
 باشد.نصب و استفاده مي
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به منظور فعالسازي اين سامانه مشتري ابتدا به شعبه مراجعه نموده و برگه درخواست فعالسازي استفاده از اين توجه :    
ويلدار شعبه تلفن همراه اعالمي مشتري را تنها با يك شماره حساب مشتري توسط سامانه را تكميل نمايد، پس از آن تح

 نمايد.افزار تحويلداري مرتبط مينرم 43Dگزينه 
 

 (SMS Alert) ساپتا

 
اندازي سرويسي به نام ساپتا را راه 11بانك ملي ايران از ابتداي سال  

ستم به محض انجام انواع  سي شتريان اين  تراكنش بر روي نمود كه م

هاي متمركز پيامكي مبني بر تراكنش موصخخخوف را دريافت حسخخخاب

 نمايند.مي

 از ديگر امكانات اين سيستم عبارتند از:

 رقم انتهايي  5هاي واريز و برداشخخت بر روي حسخخاب)شخخرح تراكنش، ارسخخال پيامك مبني بر انجام تمامي تراكنش

 تراكنش( شماره حساب، مبلغ مانده و تاريخ و زمان انجام

 سته سال پيامك مبني بر واريز وجوه د سپردهار سود  ساب مانند واريز  شرح تراكنش، مبلغ، مانده اي به ح ها و ...)

 رقم انتهايي شماره حساب(5اي، حساب، تاريخ و ساعت انجام تراكنش دسته

 لغ پرداختي در ارسخخال پيامك مبني بر اعالم سخخر رسخخيد اقسخخاط تسخخهيالت)نمايش شخخماره تسخخهيالت دريافتي، مب

 سررسيد، تاريخ سررسيد(

 باشد.تحويلداري شعبه مي 4111فعالسازي اين سرويس تنها از طريق شعبه و توسط گزينه 

شاهده  سرويس نيز گزينه  5به منظور م شتري از اين  ست نهايي م شعبه  4112درخوا ستفاده براي تحويلداران  قابل ا

 باشد.مي

اين سخخرويس كارمزد درنظر گرفته شخخود كه كارمزدهاي مزبور به صخخورت ادواري از مقرر گرديده در آينده نزديك براي 

 گردد.حساب اشخاص كسر مي
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 سامانه رعد ملی

 USSD ((Unstructured در راستاي توسعه خدمات نوين بانكي بر روي تلفن همراه سامانه رعد ملي مبتني بر بستر

Supplementary Service Data   كه از طريق اپراتور هاي تلفن همراه ارائه مي گردد راه اندازي گرديد.اين سامانه
 از طريق گوشي همراه فعال مي گردد.* 212#با شماره گيري عبارت 

برخي از كه  گرديداندازي راه 11دهه فجر سال  در اين سامانه 
 باشد:وي گيهاي آن به شرح ذيل مي 

 م عامل گوشي همراهعدم وابستگي به نوع, مدل و سيست 

 عدم نياز به نصب نرم افزار هاي جانبي و خاص بانك 

  عدم نياز به ورود به منوهاي گوشي و دسترسي سريع از
 طريق شماره گير 

  ارسال سريع داده ها به سرور اصلي شبكه موبايل بدليل عدم
 نياز به رومينگ داده 

  پاسخ دهي سريع بدليل عدم نياز به ذخيره سازي
 درخواستها

  استفاده از فضاي خالي كانالGSM  و عدم وابستگي به
 ساير كانالها

از طريق  يان مي توانندمشتربراي استفاده از اين سامانه 
بايست مي ضمنا در اين سامانه ثبت نام نمايد. 2* را شماره گيري نموده و با ارسال عدد 212#  تلفن همراه خود

 ويس ثبت گردد.ابتدا كارت بانكي شخص در اين سر
 هاي اين سامانه عبارتند از :از جمله سرويس

 دريافت موجودي 

 با اطالع از شماره پايانه فروش فروشنده( خريد( 

كليه فروشخخندگان محترمي كه داراي پايانه فروش بانك ملي ايران مي باشخخند مي توانند با اعالم شخخماره پايانه 
رعد ملي بدون سخخخامانه خود به دارندگان كارت هاي بانك ملي ايران امكان پرداخت وجه خريد را از طريق 

گان در صورت عدم آگاهي از شماره پايانه فروشنداين استفاده از كارت و دستگاه كارتخوان فراهم نمايند. ضمناً 
رقمي است در رسيد پايانه فروش  3توانند آن را كه به صورت عددي  خود به منظور آگاهي از شماره پايانه مي

 .خود مالحظه نمايند

 پرداخت قبض 

 اند.(انتقال كارت به كارت)مقصد اشخاصي هستند كه قبال عضو اين سامانه شده 

 سهيال ساط ت ضافه پرداخت اق سامانه ا سهيالت مزبور قبال در اين  شماره كارت ت صورتي كه  ت غير متمركز)در 
 باشد.( شده

  دريافت رمز يكبار مصرف(OTP) )به منظور تجمين امنيت در سامانه بانكداري اينترنتي)سبا 
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برای مشتری ارسال می گردد. ضمنا در خصوص  SMSتوجه : پس از هر عملیات مالی يك رسید از طريق 
 برای فروشنده نیز ارسال می گردد.  SMSسرويس خريد عالوه بر مشتری يك رسید از طريق 

 

 نحوه فعال نمودن رمز ياب رعد ملي
 

استفاده از اين سامانه بعنوان دستگاه توليد رمز يكبار مصرف  امكان
 وده اندثبت نام نم )سبا( مشترياني كه در سامانه بانكداري اينترنتي

مراجعه به شخخخعب يك كارت  فراهم بوده و مشخخختريان مي توانند با
سازي رمزياب رعدملي راحاوي  دريافت نموده و با وارد  مجوز فعال 

از تلفن همراه خود بعنوان دسختگاه توليد رمز  ,كردن آن در سخامانه
 .يكبار مصرف استفاده نمايند

هاي  OTPتوجه : شماره سريال مربوط به رمزياب رعد ملي همانند 
شعبه  ستم تحويلداري  سي شتريان در  فيزيكي قبل از تحويل به م

راهنماي نحوه فعال نمودن رمزياب رعدملي ثبت مي گردد. ضخخخمنا 
 .در پشت كارت درج شده است

 

 سامانه رعد ملي ( Short Codeكليدهاي ميانبر)
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 مديريت و نظارت رعد مليسامانه مركزي 
 
 محدوديت هامديريت  -9

o  تعيين سقف مبلغ انتقال براي هر كارت 

o امكان مديريت تخصيص حساب مجازي به يك شماره موبايل و بازپس گيري آن  

 پیام ها وتراكنش هامديريت  -2

o امكان ثبت پيام هاي دريافتي 

o امكان ثبت پيام هاي ارسالي 

o  پرداختامكان ثبت تراكنش هاي كانال 

o امكان ثبت تراكنش ها ي هر حساب خاص 

o امكان رديابي تراكنش ها 

 سیستم گزارشاتزير  - 3

o امكان گزارش گيري بر حسب شماره موبايل 

o امكان گزارش گيري از كارت هاي متصل به موبايل 

o امكان گزارش تاريخچه سرويس هاي هر كارت 

o امكان گزارش تراكنش ها بر اساس موفقيت يا عدم موفقيت  

 مشتريانمديريت  - 3

o  امكان تعريف, تغيير و يا حذف مشتريان 

o جستجوي مشتريان بصورت پارامتريك 

o صدور و تغيير رمز 

o امكان فعال و غير فعال كردن سرويس ها براي مشتريان 

o  غير فعال، مسدود()فعالمشاهده وضعيت مشتري ، 

o مشاهده و پيگيري رخدادهاي صورت گرفته توسط كاربر 

 كاربرانمديريت  - 0

o  امكان تعريف, تغيير و حذف نقش 

o  امكان تعريف, تغيير و حذف منابع هر نقش 

o تعريف سطوح دسترسي براي هر كاربر 

o  كنترل كليه دسترسي ها و پياده سازيlog هاي امنيتي  
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 )سبا( اينترنتيسيستم بانكداري 

سترش بانكداري الكترونيكي و  بانك ملي ايران با هدف گ
شعب بانك  شتريان در  ضور م سال كاهش ح اقدام  1336در 

ستم بانكداري به راه سي ست. اينترنتياندازي  سبا( نموده ا ( 
ستم تحت محيط  سي برخي از  ارائهبوده و امكان  WEBاين 

خدمات بانكي را از هر نقطه و از طريق اتصخخخال به سخخخايت 
توسخخط تنها يك رايانه شخخخصخخي و يك خط  اينترنتي سخخبا

 نمايد.فراهم مي اينترنت و مرورگرهاي اينترنتي
غالب مرورگرهاي اينترنتي از قبيل اسبا با  در حال حاضر

Internet Explorer،Mozilla FireFox،Google 

Chrome،Apple Safari،Opera باشد.و ... سازگار مي 
 

ستم  سيبا( مزبور باسي ستم يكپارچه بانك ملي ايران ) شترياني كه داراي  در ارتباط سي ستفاده از آن براي كليه م بوده و ا
 .استباشند، ميسر حساب در سيبا مي

  شده و در سبا  سايت  ست تا كاربران وارد وب  سبا نياز ا ضويت در  براي ع
سمت ثبت  شماره ق سبا اطالعات مربوط به خود را اعم از تاريخ تولد ،  ضويت در  ع

كاراكتر(  و  2شناسنامه ، شماره مشتري، شماره حساب  و نام كاربري پيشنهادي)
 3شخخعبه دريافت كننده دسخختگاه رمزياب را وارد نموده و  پس از تجييد سخخيسخختم 

 11د كاربري نهايي)كاراكتر به انتهاي كد كاربري پيشخخخنهادي اضخخخافه نموده و ك
دهد كه بهتر اسخخت كاراكتر( را به همراه شخخماره پيگيري به مشخختري نمايش مي

يا چاپ  و مشخخختريان به منظور مراجعات بعدي اطالعات فوق را يادداشخخخت نموده
شعبه  24و پس از نمايند  شماره پيگيري ساعت به  شتن  ست دا به منظور با در د

 عه نمايند.دريافت دستگاه رمزياب به شعبه مراج

ستفاده از يكي از گزينه شتري با ا شعبه با احراز هويت م شماره تحويلدار  ساب و يا  شماره ح شماره پيگيري،  هاي 
نسبت به ثبت شماره سريال دستگاه رمزياب مربوطه با توجه  (Teller)تحويلداري شعبه  441مشتري از طريق گزينه 

ستگاه رمزياب ) ساعت با ورود  43پس از  نمايند.( اقدام ميVasco 300،Vasco 260،Amp OTPبه نوع و مدل د
برداري از سبا براي كاراكتر( و رمز عبور دريافتي از دستگاه رمزياب از طريق وب سايت امكان بهره 11شناسه كاربري)

 گردد.مشتري فراهم مي
 رمزياب خود مواجه گردد كه  در صورتي كه كاربر با خطاي شناسه و رمز عبور نامعتبر است و يا خطايي در دستگاه

ستگاه رمزياب وي مي ست بيانگر خرابي د سبت به ثبت درخوا سبا مراجعه كرده و ن سايت  ست مجددا به وب  شد الزم با
سايت اقدام نمايد، در اين مرحله نيز نياز است اطالعات مشتري اعم از تاريخ تولد ، شماره  دستگاه رمزياب جديد در وب 

شتر شماره م سنامه ،  شماره حساب  و نام كاربري)شنا ستگاه رمزياب 11ي،  شعبه دريافت كننده د را  جديد كاراكتر(  و 
شماره پيگيري  سيستم  ست مشتريان به منظور به مشتري نمايش ميجديد را وارد نموده و  پس از تجييد  دهد كه بهتر ا
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شت نموده ستگاه رمزياب  24و پس از  و يا چاپ نمايند مراجعات بعدي اطالعات فوق را ياددا ساعت به منظور دريافت د
 مراجعه نمايند.با در دست داشتن شماره پيگيري به شعبه 

 از جمله خدمات بانكي ارايه شده توسط سبا ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 

  سابهاي تعريف سابها و همچنين اطالع از مجموع موجودي ح صورتحساب به تفكيك انواع ح شاهده خالصه  امكان م
 ده در سيستم سيبا كه اصوالً بايد تحت يك شماره مشتري افتتاح شده باشند.ش

 دريافت مانده حساب با امكان نمايش مانده مؤثر، مانده جاري و مانده قابل دسترس 

 ايدريافت صورتحساب به صورت سي گردش آخر و دوره 

  انتقال وجه 

 به حساب خود شخص .1

 به حساب سايرين .2

 بانكي)ساتنا(انتقال وجه بين  .3

 انتقال وجه بين بانكي)پايا( .4

 انتقال وجه كارت به كارت .5

سيد واريز وجه  .6 سناد واريزي خود  –ر شاهده و يا چاپ ا شتري نياز به م ست كه م كارايي اين گزينه زماني ا
 دارد.

سابها  .2 ستفاده 11تعداد  –مديريت ح شده ديگران را به منظور ا شناخته  سابهاي  ك هاي بعدي در بانتا از ح
 دارد.اطالعاتي مشتري نگه مي

  دماتيخپرداخت قبوض 

  ستور پرداخت ساب متمركز  –د شتري به هر ح سابهاي م ستور پرداخت امكان انتقال وجه از هريك از ح با تعريف د
 گردد.)حواله منظم(هاي زماني مشخص تكرار ميدر بازههاي شخص با مبلغ معين ديگري در بانك از جمله حساب

 ميباشد. با استفاده از اين سرويس پرداخت يكي از سرويسهاي نوين سيستم هاي بانكداري اينترنتي در دنياسرويس دستور 
ي به هر حساب متمركز ديگر مشتري كه انتقال وجهي از هريك از حسابهاي ردپرداخت، معين ك ميتوان با تعريف يك دستور

كه  كرد درخواست توانمي مكرر اجرا شود. در اين سرويس، با مبلغي معين، بصور شخص در بانك از جمله حسابهاي خود
 كه كردمعين مي توان بطور مثال  جمله ماهانه، هفتگي و روزانه صورت پذيرد. انتقال وجه مورد نظر در دوره هاي معيني، از

يابد، يا بعنوان مثال ماه ادامه  3 انتقال وجهي بصورت ماهانه در روز پنجم هر ماه انجام شود و اين انتقال وجه ها به مدت
هفته  4مورد نظر بصورت هفتگي در روزهاي سه شنبه هر هفته و جمعا به مدت  كه انتقال وجه مي توان معين كردديگر 
دستورپرداخت نسبت به تعريف دستور  بدين منظور كافيست با ورود به سرويس بانكداري اينترنتي و انتخاب گزينه گردد. اجرا

ه سيستم، در زمانهاي مقرر و طبق بخودكار بدون نياز به حضور و ورود  و سيستم بصورت نمودم پرداخت مورد نظر اقدا
  .اعالمي نسبت به اجراي دستور پرداخت مورد نظر اقدام خواهد كرد شرايط

 كرد.را در هر لحظه پيگيري  وضعيت اجراي دستور پرداختها مي توان 

  شده مشاهده كردتعريف  ي شخصحسابهاليست دستور پرداختهايي را كه بر روي مي توان 

 كرد.دستور پرداخت را حذف  شويد، مي تواناز ادامه اجراي دستور پرداخت منصرف  اگر 
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 خدمات چك 

ستفاده مبلغ چكهاي تعيينامكان  .1 سوء ا ستم به بانك به منظور جلوگيري از  سي شده از طريق  ي هاصادر 
شخاص نيز  احتمالي سابهاي ا سابهاي دولتي فعال گرديده و بعد از رفع ابهام حقوقي براي ح كه فعالً براي ح
 گردد.فعال مي

 مشاهده گواهي عدم پرداخت چك .2

 استعالم وضعيت چك .3

 استعالم وضعيت دسته چك .4

 درخواست صدور دسته چك .5

  صدور كارت –خدمات كارت 

 عمليات كاربر 

 تغيير مشخصات فردي كاربر .2

 السازي سباغير فع .3

 تسهيالت 

براي مشتريان امكان مشاهده و پرداخت اقساط تسهيالت متمركز خودشان  مشاهده و پرداخت اقساط درون بانکی .1

 را فراهم آورده است.

براي مشتريان امكان مشاهده و پرداخت اقساط تسهيالت متمركز  به غیر مشاهده و پرداخت اقساط درون بانکی .2

 ديگران را فراهم آورده است.

ساط بین بانکی .3 ستفاده از  پرداخت اق سهيالت مربوط به بانكهاي ديگر را با ا ساط ت شتريان امكان پرداخت اق براي م
  .فراهم آورده است.« شبا»

 پرداخت اينترنتيدرگاه 

اندازي سيستم پرداخت اينترنتي از طريق كارت ارايه خدمات بانكداري الكترونيكي اقدام به راه بانك ملي ايران به منظور
 نمايد.اينترنت براي مشتريان فراهم مي نموده است. اين سيستم امكان پرداخت هزينه كاال/خدمات را در بستر

شتاب دارندگان  ضو  سايت ميهر يك از كارتهاي بانكهاي ع پذيرندگان طرف قرارداد بانك ملي ايران، توانند با ورود به 
پس از تشكيل سبد خريد جهت پرداخت وجه كاال و خدمات مورد نظر خود از طريق اين سيستم اقدام نمايند. جهت احراز 

 گيرد:هويت دارنده كارت در اين سيستم اطالعات  زير مورد استفاده قرار مي
 وي كارت(ر يا پرينت شده )شانزده رقم برجسته شماره كارت 

 CVV2 (يا روي پشت  هاي ثبت شده درقمر رچها)كارت 

 رقم كه از طريق دستگاه خودپرداز قابل اختصاص است( 12تا  5) رمز دوم 

  ثبت تاريخ انقضخخاء كارت براي دارندگان ملي كارت در درگاه پرداخت اينترنتي بانك ملي الزامي تاريخ انقضخخاء كارت (
 نيست(
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براي نمونه فرآيند نحوه ثبت نام در سخخخايت سخخخازمان حج و زيارت و نحوه پرداخت هزينه مربوطه از طريق درگاه 
 به شرح ذيل مي باشد :پرداخت اينترنتي 

 
 

پرداخت شخخهريه نام دانشخخگاه آزاد و ثبتدر حال حاضخخر 

پرداخت هزينه خريد و  شخخارژ سخخيم كارت خريدو  دانشخخجويان

شتريان  سياري از م سايت اينترنتي ب ق از طريكاال و خدمات از 

 .گرددمي اين سيستم انجام

اندازي سخخرويس مزبور نياز اسخخت تا متقاضخخي به منظور راه

( را از وب سخخخايت 12و نمونه  11ابتدا فرمهاي مربوطه)نمونه 

شعب دريافت نموده و پس از تكميل به منظور انعقاد  بانك و يا 

نمايند، شعب پس از بررسي و سنجش قرارداد تحويل شعبه مي

صالحيت مشتري مزبور درخواست وي را براي اداره امور شعب 

خود ارسال نموده و پس از آن كاربران مجاز شعب از طريق سامانه خدمات اينترنتي كه به آن دسترسي دارند نسبت به ثبت 

يا  2دهد ، پس از گذشت اختصاص مي مجازي پذيرنده و پايانهشماره  اندرخواست مشتري اقدام نموده و سيستم به مشتري

 12ه در فرم نمونكه به آدرس پست الكترونيكي متقاضي)آدرسي و رمز عبور روز مستندات درگاه به همراه شناسه كاربري  3

ر د درگاه پرداخت اينترنتي بانكتغييرات مربوط به اسخخت تا  الزمگردد كه توسخخط متقاضخخي درج گرديده اسخخت( ارسخخال مي

  .انجام گيردمستندات ارسالي سايت اينترنتي مشتري بر اساس 

 
 

ورود به سايت 

 سازمان حج

درخواست ثبت -1

 ثبت اطالعات فردي-2نام

 انجام عمليات مالي-3

انتقال مشتري به 

 سايت بانك ملي

پرداخت با ملي -4

 كارت

 پرداخت اينترنتي

اعتبار سنجي -5

 وجه كسرجهت  كاربراز  تائيديه-6اطالعات

صدور پيغام تائيد به -2

 سازمان حج سايتبه  كاربرانتقال -3كاربر

به  انتقال مشتري

 سازمان حج سايت

 صدور پيغام تائيد ثبت نام به كاربر-1

  xxxxxxxxشماره كارت :

  xxxxxxxرمز دوم :    

   : CVV2      xxxx   
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 به دو گروه تقسيم مي شوند كه عبارتند از :بانك ملي درگاههاي حال حاضر 
 گردد.درگاه دامون كه توسط شركت خدمات انفورماتيك ارائه مي -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  گردد.ورزي سداد ارائه ميدرگاه سداد كه توسط شركت داده -2
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 : انتقال وجه كارت به كارت اينترنتي
 

 -اينترنتي)شتابي  وجه انتقال -كارت بر مبتني خدمات بخش ملي بانك سايت به مراجعه با توانند مي كارت ملي دارندگان

 هاي ذيل ميباشد:داراي زير سرويس حاضر حال در سرويس اين .نمايند وجه منتقل ديگر كارت خود كارت ملي اينترنتي( از

 ملي به ملي( –انتقال وجه درون بانكي )كارت به كارت  -

 ملي به ملي( –رت اي)يك كارت به چند كاانتقال وجه دسته -

نترنتي خدمات اي قسمتملي به شتابي(. اين گزينه تنها براي كاربراني كه در  –انتقال وجه شتابي )كارت به كارت  -

 باشد.بانك ثبت نام نموده باشند امكانپذير ميسايت 
 

 پرداخت قبوض خدماتي:
 

از طريق تمامي كانالهاي پرداخت  موبايل و ...()آب, برق, گاز, تلفن, در حال حاضخخر پرداخت قبوض شخخركتهاي خدماتي    

گردد مشتريان به منظور پرداخت قبض به استفاده از كانالهاي اعم از حضوري و غير حضوري فراهم گرديده كه پيشنهاد مي

 پرداخت غير حضوري تشويق گردند.

  (سبابانكداري اينترنتي)سيستم  از طريقپرداخت قبوض خدماتي  

 از طريق  خدماتي پرداخت قبوض( پايانه فروشPOS) 

 از طريق  خدماتي پرداخت قبوضATM 

 (121) 2234و  11622 هايك با شمارهاز طريق تلفنبان خدماتي پرداخت قبوض 

 افزار همراه بانكاز طريق نرم خدماتي پرداخت قبوض 

  از طريق سامانه رعد ملي خدماتيپرداخت قبوض 

 بانك پرداخت قبوض خدماتي از طريق وب سايت 

درگاه موردي و يا دسخخته اي قبوض خدماتي از طريق  پرداخت منوي خدمات امكاندر صخخفحه اصخخلي سخخايت بانك ملي   

شتري گرديده كه  فراهم پرداخت اينترنتي ضافه نمودن قبوض از طريق با وارد نمودن م اطالعات مربوط به كارت خود و ا

امكان را دارد كه بتواند قبوض مدنظر خود را به صخخورت شخخناسخخه قبض و شخخناسخخه پرداخت قبض به سخخبد پرداخت اين 

 اي( با دريافت شماره پيگيري مجزا پرداخت نمايد.يكجا)دسته



 51 

 هاي اينترنتيصورتحساب

 :یبانکحسابهای انواع ارائه صورتحساب 

و با معرفي حساب هاي ( www.bmi.ir) ايران سايت بانك ملي بخش خدمات اينترنتي نام درتوانند با ثبتمشتريان مي

  زمتمركو غير (سيبامتمركز) اعم از ها،صورتحساب كليه حساب مشاهده امكانمورد نظر و طي نمودن مراحل فعال سازي، از 

توانند همچنين ميبه صخخخورت فارسخخخي و التين.  (مند شخخخوندبهرهكوتاه مدت و  الحسخخخنهريالي و ارزي، جاري، قرض)

 كنند. دريافت Textو  Excel صورتحساب مذكور را به صورت فايل

در اين سرويس مشتري امكان مشاهده و دريافت صورتحساب مربوط به سالهاي قبل خود را نيز به صورت آرشيو خواهد 

 باشد.داشت و براي وي قابل دسترس مي

 ارائه صورتحساب تسهيالت: 

(، با وارد www.bmi.ir) نايرا ملي توانند با ثبت نام در بخش خدمات اينترنتي سخخخايت بانكمشخخختريان بانك ملي مي

صورتحساب مربوط  به پرداخت اقساط تسهيالت دريافتي  كردن شماره تسهيالت و كد شعبه و طي نمودن مراحل تاييد،

و  Excelت فايل خود را در بازه هاي زماني مختلف دريافت نمايند. همچنين مي توانند صخخورتحسخخاب مذكور را به صخخور

Text كنند. دريافت 

 

 :)پايانه فروش و درگاه اينترنتی( ارائه صورتحساب پ يرندگان

به  با مراجعه توانندمي با بانك و دريافت پاكتي حاوي كد كاربري و رمز عبور پس از عقد قرارداد بانك ملي پذيرندگان

سط پايانه هاي ريز ( www.bmi.ir ) ايران مليسايت بانك  شده تو شهاي انجام  و درگاه پرداخت  POS)فروش تراكن

 .را مشاهده نمايند اينترنتي(

 

 :صورتحساب كارت های اعتباری

 برنامه جداگانه تدارك ديده شده است. يكبراي فراهم نمودن امكان مشاهده صورتحساب دارندگان كارت اعتباري 

  دارندگان كارت اعتباري مي توانند با مراجعه به وب سايت بانك در وب سايت بانك ملي:ده صورتحساب رنامه مشاهب

 صورتحساب دوره مورد نظر خود را مشاهده و در صورت لزوم چاپ بگيرند.و ورود به بخش خدمات اينترنتي  ملي

 

http://www.bmi.ir/
http://www.bmi.ir/
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  استعالم لحظه ای تراكنشها سامانه

اطالعات قبوض خدماتي مي باشد كه باتوجه به نوع مشتريان  روز ازجملههريز تراكنشهاي بيك سيستم دريافت الكترونيكي 

صال به  سيستم جهت ات ست. كاربران اين  سيستمها قابل تعريف ا بايد برنامه  Web Serviceدسترسي به هريك از اين 

Client  خود را روي يك سرور باValid IP  قرار داده وIP بانك اعالم نمايند. را به  و شماره حساب سيبايي مربوطه سرور

سي تنها ازطريق  ستر صورت تغيير  IPد شده امكانپذير بوده و در سي  IPاعالم  ستر قطع خواهد بدون هماهنگي با بانك د

 .شد

توانند به منظور مشاهده صورتحساب و يا پيگيري وجوه پرداختي بر روي حساب خود از سازمانها و شركتهاي بزرگ مي

يا وب سايت خود بهره برداري نمايند. بدين منظور نياز است تا پس از فعالسازي اين امكان اين سامانه بر روي پورتال و 

ري پورتال و يا وب سايت خود با بكارگيبراي سازمان مربوطه گروه برنامه نويسي سازمان مزبور نسبت به يكپارچه سازي 

نياز به   Clientجهت تنظيمات در سمت رساند به اطالع مي از وب سرويسهاي موجود در اين سرويس اقدام نمايند.

 كد نويسي وجود دارد.
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  سامانه بينا

ستعالم لحظه     ستفاده از امكانات ا صورت لحظهبه منظور ا ساب به  صورتح شاهده  ستمي  ,اياي و م  عنوان بيناتحت سي

د. براي شركتها و سازمانها مي باشده كه اين سامانه از طريق مرورگر وب و با دسترسي به اينترنت قابل بهره برداري تهيه ش

ستعالم لحظه سي به كاربران اين سامانه مذكور تمامي قابليتهاي ا ستر شگيري و اعطاي حق د اي را با امكاناتي از قبيل گزار

باشد، براي فعالسازي اين امكان و برنامه نويسي نمي Clientسامانه فراهم نموده كه براي استفاده نيازي به تنظيمات سمت 

سازمانها ن ست  ست درخوا سازي تنها ياز ا شان به واحدهاي بانك اعالم گرديده و پس از فعال سابهاي اي شماره ح به همراه 

شناسه كاربري و رمز عبور در اختيار سازمان  سرور سامانه بينا, IPاي براي حسابهاي اعالمي بر روي آدرس استعالم لحظه

 مربوطه قرار خواهد گرفت.

ست از مزاياي اين  سي درختي خواهد بود كه فقط الزم ستر صورت د سازمانها به  سي به كاربران  ستر سامانه اعطاي حق د

 مدير اين سامانه در ابتدا با توجه به نياز و دسترسي كاربران خود را از ريشه تا پايينترين دسترسي مشخص نمايد.

 امكانات قابل ارائه اين سامانه عبارتند از : 

 فت و چاپ صورتحسابامكان مشاهده و دريا -1

 ايامكان مشاهده مانده حساب به صورت لحظه -2

 امكان پيگيري آني تراكنش -3

شاهده ريز تراكنش -4 صورت مي امكان م صورت آفالين  شهايي كه در طول روز به  شهاي )تراكن و  POSپذيرد. تراكن

 درگاه پرداخت اينترنتي(

 (Onlineو   Offlineل تراكنشهاي شام) صورتحساب تلفيقي -5
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 زمان هابه سا (ايدستهگروهي )خدمات ارائه 

 سیستم افتتاح حساب دسته ای

 توسط اين سيستم سازمانها مي توانند افتتاح حساب  پرسنل خود را به صورت دسته اي و يكجا انجام دهند.

 

 دسته ای صدور كارتسیستم 

 پرسنل خود را به صورت دسته اي و يكجا انجام دهند. كارتهاي بانكي مورد نيازتوسط اين سيستم سازمانها مي توانند 

 

 واريز حقوق دسته ای

پرسنل خود را به صورت دسته اي و يكجا انجام  حقوق، دستمزد و ساير پرداختهايتوسط اين سيستم سازمانها مي توانند 

  .دهند

 يانبه مشتر اطالع رساني

  اطالع رساني از طريق سايت بانك ملي ايران -الف

 نتايج قرعه كشي اعالم: 

 ور درحضكشي حسابهاي مذكور بدون  توانند از نتايج قرعهدارندگان حسابهاي قرض الحسنه پس اندار بانك ملي ايران مي

 ( مطلع شوند.www.bmi.ir) ايران بانك ملياينترنتي سايت مراجعه به شعبه از طريق 

 ملي ارائه اطالعات شعب بانك: 

سايت بانك مليمحترم مي كاربران شعب بانك ملي ( www.bmi.ir) ايران توانند با مراجعه به  ، اطالعات كاملي در مورد 

شامل  ست آورند. اين اطالعات  شعبهو كد بد ستي ، تلفنشماره و  آدرس ،شهر ،نام  سرپر شامل  و خدمات قابل ارائه  كد 

 مي باشد.  زخودپرداو   PINPADسيبا، 

اطالعات شخخخعب بانك، نرخ ارز، پيگيري پرداختهاي امكاناتي مشخخخابه  ،از طريق سخخخايت بانك ملي عالوه بر اطالع رسخخخاني

هاي مفيد در دسخخترس سخخيسخختم نظام پيشخخنهادات و سخخاير برنامه ها و تسخخهيالتمحاسخخبه سخخود سخخپرده ،غيرحضخخوري

 بازديدكنندگان قرار دارد.

 

http://www.bmi.ir/
http://www.bmi.ir/
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  (SMS)از طريق پيام كوتاه اطالع رساني  -ب

 )ساپتا( حسابهاي متمركز
 .به آن اشاره گرديده است صفحات قبلدر كه 

 

 حسابهاي غير متمركز
       (SMS)از طريق پيام كوتاه  در شعب منتخب اعالم گردش هاي انجام شده روي حساب غيرمتمركز

  ستم پيام كوتاه سي شعب مجهز به  شتريان بانك با هماهنگي  سابهاي  غير  (SMS)م ضعيت ح قادر خواهند بود از و
شوند. ساب غير متمركز متمركز خود آگاه  شده به تلفن پس از انجام هر گردش بر روي ح ، اطالعات تراكنش انجام 

صاحب ح ست خود را به همراه  صاحب حساب درخوا ست  سرويس الزم ا ستفاده از اين  سال ميشود. جهت ا ساب، ار
 شعبه افتتاح كننده حساب تحويل نمايد.

 طريق پيام كوتاه ست ازاعالم بدهي دارندگان ملي ترا(SMS)  

 سريع ساني  ست و جهت  اطالع ر سرويس اعالم مانده بانك ملي ايران به منظور رفاه حال دارندگان كارت ملي ترا  ،
ارائه مي نمايد.  (SMS)بدهكار قابل تسخخويه كارت ملي تراسخخت را بصخخورت ماهيانه به مشخختريان از طريق پيام كوتاه 

صاد شعب  شتريان به  ست م سرويس، الزم ا ستفاده از اين  ست خود را تحويل جهت ا ر كننده كارت مراجعه و درخوا
 نمايند.

 ( اعالم سررسيد تسهيالت از طريق پيام كوتاهSMS) 

  بانك ملي ايران در نظر دارد از طريقSMS  سررسيد اقساط تسهيالت دريافتي توسط مشتريان اين بانك را قبل از
 موعد سررسيد به آنان يادآوري نمايد.
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 : 9پیوست 
 شهاب ملی )شبکه هوشمند الکترونیکی بانك ملی ايران(

شهاب ملي شعب تمام الكترونيك و بدون 

ساعته  24كارمندي هستند كه به صورت 

آماده ارائه خدمات به مشتريان بانك مي 

 .باشند

اين شعب براي اولين بار در كشور راه اندازي 

گرديده و اكثر خدمات بانكي را بدون مراجعه 

ان بانك از طريق دستگاههاي مختلف به كاركن

 .بانكي امكان پذير مي سازند

شعب تمام الكترونيك بصورت شبانه روزي 

بوده و بدون محدوديت زماني آماده خدمت 

 .رساني به مشتريان بانك هستند

 حيطي كامالً انواع دستگاه هاي خودپرداز، خود دريافت ، كيوسك بانكي، صرافي و صدور آني كارت هديه در م شعبدر اين 
تخصصي تعبيه شده و به مشتري اين امكان را مي دهد كه بدون حضور پرسنل بانك كليه خدمات مورد نياز خود را به صورت 

 .طراحي مناسب و ايجاد فضاي امن از وي گي هاي اين شعب مي باشدضمنا  ساعته به انجام رساند 24
 

 خدمات قابل ارائه در شهاب ملی

 

  خوددريافت و كيوسك بانكي)گيشه مكانيزه( از قبيل :ارائه از طريق خودپردازكليه خدمات قابل , 

 صورت حساب، ارائه ، انتقال وجه بول وجه يا ايران چك و چك اشخاص،واريز آني به حساب اعم از ق ،دريافت وجه

  ... وكليه قبوض خدماتي  پرداختمانده كارت اعالم 

 نظر  وردروي كارت و انتخاب طرح و مبلغ م يت درج پيام مدنظر مشتري برصدور كارت هديه آني الكترونيكي با قابل 

  امكان تبديل ارز و دريافت وجه در قالب صراف كارت ملي 

  امكان تهيه بليط خدمات شهري اتوبوس، مترو و درآينده هواپيما 

  (دفعال مي باش 12امكان افتتاح حساب در خارج از ساعات اداري )اين خدمت فعالً تا ساعت  

  امكان دريافت كليه خدمات موجود در سايت اينترنتي بانك ملي ايران اعم از خدمات مربوط به پرداخت اقساط

  ...تسهيالت ، پرداخت قبوض، انتقال وجه اينترنتي و 

 مانيتورهاي آموزشي و اطالع رساني از قبيل، نرخ ارز ، تغييرات سهام بورس و اوراق بهادار و تيزرهاي تبليغاتي 
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 : 2پیوست 
 (شناسه حساب بانکی ايران) شبا

شروع شده و بمنظور تسهيل و استاندارد سازي مبادالت بين بانكي و بين المللي بانك “IR”رقمي كه با  24شناسه اي ” شبا"
تعريف و تبيين شده است و  ، ISO-13616هاي كشور، توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و مطابق با استاندارد 

مورد استفاده قرار گرفته و بزودي در ساير سامانه هاي پرداخت بين “ پايا”و “ ساتنا”امانه هاي حواله الكترونيكي كشور در س
 . اشدميب "شبا"شماره حساب بانكي ، قابل تبديل به يك شماره حساب هر  بانكي نيز از اين شناسه استفاده خواهد شد.

 مي باشد :دريافت قابل شماره شبا مرتبط با حساب از طريق روشهاي زير 

 
 “دريافت شناسه بانکی )شبا(”از طريق سايت بانك ملی ايران منوی خدمات گزينه  -

 

 
 

  80002002به سامانه  پیامك  ارسال از طريق -

 21113113به منظور دريافت شناسه شبا از طريق پيام كوتاه الزمست يك پيام كوتاه در قالب زير از سوي متقاضي به شماره 

 ارسال گردد. به محض ارسال نيز پاسخ به همراه كد شباي درخواستي براي مشتري بصورت پيام كوتاه ارسال مي شود. 

 فرمت ارسال پيام كوتاه:

 شماره حساب سيبا + فاصله + عدد صفر        حساب سپرده:براي دريافت كد شباي 

     0200011472004 0مثال: 

 ه + عدد يك شماره حساب سيبا + فاصل   براي دريافت كد شباي حساب تسهيالت: 

  6200438594004 1مثال: 

 
 

 .شماره حساب شباي هر بانك صرفاً از سوي همان بانك ارائه مي گرددتوجه : 
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 پاياپای الکترونیکی )پايا(سامانه 

تواند دستور پرداختهاي متعدد را از طرف بانكها دريافت، پردازش و براي انجام به اي طراحي شده كه ميبه گونه« پايا»

هاي انبوه شامل تعداد هاي انفرادي قادر خواهد بود تا حوالهعالوه بر پذيرش حواله ههاي مقصد ارسال نمايد. اين سامانبانك

ر را در ارايه خدمات زي« پايا»بسيار زيادي دستور پرداخت را نيز از بانكها و مشتريان آنها دريافت و پردازش نمايد. قابليتهاي 

 شبكة بانكي ميسر خواهد ساخت:

o  تپرداخت الكترونيكي اقساط تسهيال 

o  پرداخت حقوق و مستمري 

o  پرداخت سود سهام و اوراق بهادار 

بانكي  تاييد شده را به صورت بين، براي اولين بار در كشور امكان ارايه خدمات بانكي مبتني بر دستور پرداختهاي پيش«پايا»

بها، اقساط اخت اجارهسازد وطيف وسيعي از خدمات پرداخت بانكي انفرادي و انبوه، نظير پرداخت قبوض، پردميسر مي

 تسهيالت و نظاير آن را به صورت بين بانكي امكانپذير خواهد ساخت.
از  151,111,111از  كمتراز لحاظ مبلغ محدوديتي ندارد ولي حسب دستورالعمل بانك مركزي مبالغ  پاياانتقال وجه در 

 منتقل مي گردد. پاياطريق 

و عمليات تسويه را در پايان هر چرخة پاياپاي به  بودهبر شمارة حساب بانكي هاي مالي مبتني زيرساخت مبادلة پيام« پايا»

 .مي دهدصورت خودكار انجام 

 : ساعات واريز از طريق سامانه پايا

6:00  ،  9:30   ،11:30  ،  13:30  ،  15:30  ،  18:00  ،  20:00 

 

 (ACH)سامانه دستور پرداخت گروهی پايا

در اين طرح سازمانهايي كه حساب اصلي آنها در بانك ملي ايران مي باشد مي توانند بدون الزام مخاطبان تجاري خود به 

ساب موجود مي باشد به ح سايت اينترنتي بانكافتتاح حساب در يك بانك ، از طريق تكميل و ارسال فرمهاي مربوطه كه در 

 . خت نمايندافراد در هر بانك ديگر وجه مربوطه را پردا

 و يا Excel در واقع در اين خدمت مشتري دستور پرداختي بدون محدوديت تعداد و مقصد حساب در قالب يكي از فايلهاي

Xml  تنظيم و آن را به متصدي بانك تحويل داده و پس از تكميل فرم درخواست خدمت، بانك وجوه مربوطه را بر اساس

 .حساب هاي خواسته شده واريز مي نمايدزمان اعالمي مشتري در فرم مربوطه به 

داشتن حساب در بانك ملي و ارائه مدارك شناسايي در هنگام تكميل فرم درخواست خدمت براي مشتري تنها الزامات 

 .استفاده از اين خدمت بوده و در حال حاضر بانك هيچ كارمزدي در قبال اين خدمت اخذ نمي نمايد
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 ی()سامانه تسويه ناخالص آن ساتنا
در اين سامانه پردازش و مبادالت بين بانكي بصورت مورد به مورد و ناخالص انجام گرفته و بصورت آني ، قطعي ، نهايي و 
برگشت ناپذير ميباشد مشروط بر اينكه حساب تسويه بانك داراي مانده كافي جهت انجام تسويه باشد. در غير اينصورت 

ز در صف انتظار قرارگرفته و در صورت عدم تامين نقدينگي ابطال و برگشت مي مبادالت تا تامين نقدينگي و تا پايان رو
 شود.

 "سامانه ساتنا جايگزين مناسبی برای چکهای رمزدار  بین بانکی میباشد."

 ساير بانك ها ، با مراجعه به شعبدر اين سامانه مشتريان بانك در صورت تمايل به انتقال وجه به حسابهاي مورد نظر در  
با ش، فرم تقاضاي انتقال وجه از طريق ساتنا را با ذكر نام گيرنده،شماره  )سبا(و يا از طريق سامانه اينترنتي بانك خودبانك 

 حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل و عمليات انتقال وجه بدون محدوديت مبلغ انجام دهند.

  .آن مي باشد عملیاتامنیت، سرعت و سادگی انجام از مزاياي بكارگيري ساتنا 

  ارائه ميگردد. 14:31و پنجشنبه تا ساعت 16:31تا  2:31سرويس مذكور در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت      

 
 ساتناوي گي هاي 

o  انتقال وجه در ساتنا از لحاظ مبلغ محدوديتي ندارد ولي حسب دستورالعمل بانك مركزي مبالغ بيش از
 ساتنا منتقل مي گردد.از طريق  151,111,111

o  داراي يكي از انواع حساب )جاري، پس انداز و كوتاه مدت( مي باشند ، مي توانند نسبت  ي كهاين سامانه مشترياندر
 به انتقال وجوه )مبالغ بيش از يكصد و پنجاه ميليون ريال( به حساب خود و يا ساير افراد در ساير بانك ها اقدام

  .نمايند

o  مراجعه به بانك حواله دهنده، اين خدمت را دريافت مي كند در حاليكه با چك هاي رمزدار الزم مشتري با يك بار
است به بانك دريافت كننده وجه نيز مراجعه كند. بنابراين حواله الكترونيكي بين بانكي موجب كاهش مراجعه به 

  .شعب بانك ها مي شود
o ت بين وجوه بين بانك ها مستلزم حمل فيزيكي آنها توسط استفاده از چك هاي رمزدار و ايران چك براي انتقاال

دربر دارد. همچنين تردد بين بانك مبدأ و مقصد هزينه  رامشتري است كه خطرات گم شدن، سرقت و نظاير آن 
  .اي است كه مشتري پرداخت مي كند

o  ب بانك نياز به مراجعه به شعبا توجه به امكان صدور حواله الكترونيكي بين بانكي از طريق اينترنت)سبا(، مشتري
 .را نيز نخواهد داشت

o واله هاي ساتنا بدون محدوديت جغرافيايي و بين شهرهاي مختلف ، طي روز انجام مي شوندح.  
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 (سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی)سحاب 
 

 حساب مرتبط به كارت بتوانند بهاست كه به مشتريان بانك امكان مي دهد با استفاده از كارت خود  سحاب سامانه اي
  .حواله كنند« شتاب»ديگر عضو مركز  هر بانكديگران در 

 
  .اينترنت بانك ميسر است و  خوپرداز  از طريقخارج شعبه  در و   PinPadاز طريق  در شعبه استفاده از سحاب* 

 و تحويلداري استفاده مي شود سيستم متصل به  (pin pad) پايانه شعب طريق، از سحاب در شعبه براي استفاده از* 
   . را تكميل كند مشتري بايد فرم مخصوص انتقال

 
 انتقال سه وجهی :

بانك  3( مربوط به اينترنت بانك و  خوپرداز شعب،   PinPadدر صورتيكه كارت مبدا، كارت مقصد و بستر انتقال وجه )
 متمايز باشد در عمل انتقال سه وجهي رخ مي دهد.

 

  :ويژگیهای سحاب
 
  .كارت امكانپذير است فقط با« سحابي» حواله هاي -

اينترنت بانك براي هر كارت در هر شبانه روز معادل  سحاب از طريق خودپردازها ودر سامانه سقف حواله ها -
 .ريال است 31,111,111

  .ريال است 151,111,111از طريق شعب براي هر كارت در هر شبانه روز معادل  «سحابي»سقف حواله -

  :انتقال دهنده دريافت مي شود كارمزد به شرح زير از« سحاب»براي انتقال از طريق -

  ريال 5,111ريال  11,111,111تا مبلغ          -

  .شود ريال به رقم فوق افزوده مي 2,111 اضافه ريال 11,111,111به ازاي هر          -

 
  .ذيرفته و وجه بالفاصله به حساب انتقال گيرنده منتقل مي شودصورت آني صورت پ انتقال به-

 
  .روزانه مركز مزبور صورت مي گيرد و پس از تصفيه كليه تبادالت« شتاب»تسويه بين بانكي از طريق مركز -

  .جود نداردو امكان برگشت دستور پرداخت در سحاب-

  .شودوجه به حساب پيش فرض كارت انتقال گيرنده منتقل مي -

 .انتقال هم از بانك مبدأ و هم از بانك مقصد امكان پذير است-
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 : 3پیوست 
 كارمزد تراكنشهای مانده گیری در سرويسهای پرداخت

بنا به اعالم بانك مركزي ج.ا.ا، كارمزدهاي دريافتي بابت خدمت مانده گيري در تمامي ابزارهاي پذيرش در مركز 

شرح جدول ذيل اجرايي شده است، شايان ذكر است پيش از تاريخ مذكور دارنده كارت تنها به  21/3/13شتاب از تاريخ 

در تراكنشهاي مانده گيري از خودپرداز ساير بانكها مشمول پرداخت كارمزد مي شد لخخيكن در حال حاضر اين كارمزد 

 در كليه خودپردازها از دارنخخده كارت اخذ مي گردد:

 نوع كارت نوع پايانه

خت كننده كارمزدپردا  

 صادر كننده كارت
 بانك پذيرنده

 دارنده كارت بانك

 خودپرداز

 كليه كارتها

1 1,111 1 

 1 1,111 1 كيوسك

 1 1,216 1 پايانه فروش

 1 2,111 1 پايانه شعب

 1 1,216 1 تلفن همراه

 1 1,216 1 تلفن ثابت
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 : 3پیوست 
 (الکترونیکی چك )چکاوكسامانه مبادله 

 
و از طريق واسط هاي مختلف به اداره پاياپاي بانك عضو  شدهسامانه چكاوك در حوزه بانك مركزي تعريف 

ها . در اين سامانه تبادل اطالعات و تصوير چك جايگزين مبادله الشه چك في مابين بانكمي شودمنتقل 

 .دگردميدر اتاق پاياپاي اسناد بانكي 

 ها به روشهاي بانكي، بين شعب تمامي بانكطرحي است كه تمامي مبادالت مربوط به چكطرح چكاوك، 

 .ساعت كاهش داده است 24سيستمي صورت گرفته و زمان واريز وجوه به حساب مشتريان را به كمتر از 

ها از طريق فناوري استاندارد نمودن و يكپارچگي در صدور دسته چك و پردازش الكترونيكي چك

ها و انسجام و برداري، عدم نياز به گردش الشه چك، افزايش سرعت پردازش و نقدشوندگي چك تصوير

 .هاي ملي پرداخت نظير ساتنا و پايا از جمله مزاياي سامانه چكاوك استيكپارچگي با ساير سامانه

ا به بانك هاسناد ديگر  در سامانه چكاوك به دليل اينكه چك ها به صورت الكترونيكي مبادله مي شوند،

 .شود و امكان سوء استفاده كاهش مي يابدراحتي تشخيص داده مي
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 : 0پیوست 
 (نمول اانك ب) سامانه بام

بانك ملي ايران با هدف ارائه كامل ترين مجموعه خدمات 

ن استفاده از جديدتري بانكداري الكترونيك به مشتريان و

تكنولوژي هاي حوزه فناوري اطالعات و يكپارچه نمودن 

خدمات قابل ارائه به آنها، اقدام به طراحي سامانه بانكداري 

  .نموده است« بام»اينترنتي جديد 

ه ب« وي گي هر مشتري يك سامانه»اين سامانه براساس 

نحوي طراحي گرديده است كه كاربر عالوه بر دريافت 

احي و پيام هاي وي ه خود مي تواند بر اساس طر

  .كاربردهاي مورد نيازش چيدمان صفحه پيشخوان خود را با نظر خود انجام دهد

و افزايش امنيت سامانه از روش هايي مستقل از سخت افزار جانبي  (token) حذف ابزارهاي رمزساز جانبي

  .از ديگر وي گي هاي سامانه مي باشد

ه وي ه مشتريان در نزد بانك و با اذعان به اين موضوع كه بخشي از كارهاي روزمره مشتريان با توجه به جايگا

اعم از كنترل بودجه بندي هاي مختلف زندگي، بخاطرسپاري عنوان هزينه ها و درآمدهاي انجام شده و 

رديده تالش گ اطالعات بانكي و تماس افراد مختلف بي ارتباط به حساب بانكي او نمي باشد در اين سامانه

هايي با عناوين بودجه ريزي خ دفتر تلفن خ يادداشت گذاري بر روي صورتحساب سامانه اي  سامانهبا ايجاد 

كامل شامل خدماتي فراتر از خدمات بانكداري را به مشتري ارئه گردد چرا كه آسايش و آسودگي مشتريان 

 .شعار هميشگي ما مي باشد

كي مورد استفاده در سطح جامعه از قبيل تلفن همراه خ تبلت خ لپ تاپ و به دليل تنوع ابزارهاي الكتروني

رايانه هاي شخصي، صفحات اين سامانه به صورت واكنش گرا طراحي گرديده و بدون نياز به تنظيماتي از 

  .سوي كاربر با دستگاه مورد استفاده كاربر هماهنگ مي گردد

هاي بانكي اعم از پايا خ ساتنا و ..، بخش هاي انتقال وجه اين با توجه به تنوع باالي عناوين مختلف تراكنش 

سامانه نيز كامالً به صورت هوشمند طراحي گرديده است تا بدون نياز به تعيين نوع تراكنش از سوي مشتري 

 .با دريافت مبلغ و حساب مقصد نوع تراكنش تشخيص داده شده و پيام الزم به كاربر نمايش داده شود

 

http://bmi.ir/Fa/BMIServicesShow.aspx?SId=258
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 سامانه : قابلیت های

 خالصه حسابها -1
ها را مشاهده از آن يمتعلق به خود و اطالعات مختصر يهااز حساب يستيل توانديكاربر م سامانه نيدر ا
 .باشديحساب و نوع حساب م يهاحساب، ماندههمچون شماره ياطالعات شامل موارد ني. ادينما
 
 صورتحساب-2
ها تا روز قبل را مشاهده از آن كيهر اتييها و جزتراكنش ستياز ل ياخچهيتار توانديكاربر م سامانه نيا در
 هانيماه ،يهفتگ يزمان يهادرآمد و مخارج در بازه يها با دسته بندتراكنش يامكان مشاهده نيچن. همدينما

بخش  نيدر ا زين نيبه صورت آنال يروز جار يارا دارد. ضمناً امكان مشاهده تراكنش ه يو به صورت نمودار
 باشد. يفراهم م

 
 التيمحاسبه اقساط تسه-3
 الت،يسهنوع ت ليدلخواه خود از قب ريبر اساس مقاد الت،يبه محاسبه اقساط تسه توانديكاربر م سامانه نيا در

موجود در بانك بپردازد. نسبت مبلغ اصل وام به مبلغ  يهانرخ ايدلخواه  يهابا نرخ التيمدت زمان تسه
 مشاهده نمود. سامانه نيدر ا يكيبه صورت گراف توانيكل بازپرداخت را م

 
 هامحاسبه سود سپرده-4
 نوع سپرده، ليدلخواه خود از قب ريها، بر اساس مقادبه محاسبه سود سپرده توانديكاربر م سامانه نيا در

موجود در بانك بپردازد. نسبت مبلغ سود  يهانرخ ايدلخواه  يهاو مبلغ سپرده، با نرخ يگذارمدت سپرده
 مشاهده نمود. سامانه نيدر ا يكيبه صورت گراف توانيسپرده به مبلغ كل اصل سپرده را م

 
 داشبورد -5
 يصفحهاصل يبر رو شيپراستفاده قابل نما يها سامانهتواند  يبخش، كاربر م نياستفاده از امكانات ا با

ها جهت  سامانهاز  يفرض تعداد شيسازد كه به صورت پ ينشان م . خاطرديپرتال بانك راانتخاب نما
 يموارد را دارا م نيا شيرايو و رييقرار داده شده اند و كاربران امكان تغ يپرتال بانك مل ياستفاده بر رو

 باشند.
 
 يشخص يمال تيريمد-6
برچسب به  صيفراهم شده است. تخص يمشتر يبرا يمال تيريمد اتي، امكان انجام عملسامانه نيا در

 گرياز د يو بودجه بند يانهيهز يها( مخارج براساس گروه يا رهيچارت )نمودار دا يپا شيها، نماتراكنش
 .باشديم سامانه نيا يهاسيسرو
 
 انتقال پول خچهيتار -2
خودرا مشتمل بر تارخ انتقال، مبلغ،  يقبل ياز انتقال پول ها يا خچهيتواند تار يكاربر م سامانه نيا در

 .ديپرداخت و... را مشاهده نما تيوضع
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 مشخصات كاربر-3
داده  شيورود نما نيآخر خيو تار يتماس ،يااطالعات شناسنامه لياز قب ياطالعات مشتر سامانه نيا در
 انهسام نياز ا توانديرمز ورود باشد، كاربر م رييبه اصالح اطالعات موجود و تغ ازين كهيو در صورت شوديم

 امانهس نيدر ا زيدر پرتال ن شيمافرض و نام مورد نظر جهت ن شيفرض، مانده پ شي. زبان پدياستفاده نما
 گردد. يم ميتنظ
 
 پرداخت قبض-1
به  ايبا وارد كردن شناسه قبض و شناسه پرداخت و  يقبوض را بصورت تك توانديكاربر م سامانه نيا در

ها تواند قبض ي. عالوه بر آن كاربر مدياطالعات قبوض پرداخت نما يحاو ليآپلود فا قياز طر ياصورت دسته
خود پرداخت  يبانك مل يهاكارتها را توسط از آن يتعداد اي يثبت و در زمان مناسب تمام ستميرا در س

 .دينما
 

 انتقال پول كارت به كارت -11
 يم بانك فراهم انيمشتر يبرا يو شتاب يامكان انتقال پول كارت به كارت درون بانك سامانه نيا قيطر از

جهت سهولت كار امكان انتخاب مقصد تراكنش از دفترچه تماس كاربر  سامانه نيحال در ا نيباشد. در ع
 باشد. يفراهم م زين
 

 انتقال پول-11
 يحساب به مل ن،يريسا يخود، حساب مل يلم يهاحساب نيانتقال پول ب توانديكاربر م سامانه نيا در

پرداخت مستمر را انجام دهد. نوع انتقال به صورت  يبا امكان زمانبند اي ي، ساتنا به صورت آن ايكارت ، پا
بخش از  نيشده در ا بتث يو حذف درخواست ها شيرايگردد. امكان و-يم نييهوشمند توسط سامانه تع

 باشد. يانتقال پول قابل انجام م دييتج سامانه قيطر
 

 چك خيمبلغ و تار نييتع -12
 باشد. يكاربر فراهم م يچك برا خيمبلغ و تار نييامكان تع سامانه نيا در
 

 چك تياستعالم وضع -13
 باشد. يكاربر فراهم م يچك برا تيامكان استعالم وضع سامانه نيا در
 

 بانك يواحدها -14
 شيهردو ، نما ايشعب، خودپرداز  كيبه تفك يبانك يواحدها يهمچون جستجو يامكانات سامانه نيا در

ات از امكان يبيو ارائه ترك يبانك يمشخصات واحدها ستيل شينقشه، نما يبانك بر رو يواحدها تيموقع
 .رديگ يكاربر قرار م ارينقشه در اخت يبر رو يابيريمشخصات و مس شينما
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 دفترچه تلفن -15
و انتقال  نيمشخصات مخاطب شيرايمخاطبان خود همچون ثبت و و تيريكاربر امكانات مد سامانه نيا در

 باشد. يپول به آنها را دارا م
 

 بازخوردها -16
 هاداتشنيكاربر امكان ثبت و ارسال نظرات، پ سامانه نيسطح خدمات پرتال، در ا يكمك به ارتقا يراستا در

 و انتقادات خود را در قالب بازخورد دارد.
 
 التيگزارش تسه -12 

اقساط پرداخت شده و  ستياعطا شده، مشاهده ل التياز تسه كيكاربر امكان انتخاب هر  سامانه نيا در
 باز پرداخت اقساط خود را دارد. تيمشاهده نمودار وضع

 
 نرخ ارز -13
/ درهم امارات( و وروي/ كايو فروش ارز ) دالر آمر ديكاربر امكان جستجو و مشاهده نرخ خر سامانه نيا در

 نزول نرخ را در بازه ده روز دارد. ايمشاهده نمودار رشد 
سامانه افزوده شده و اطالعات مربوط به آنها در صفحه  نيمختلف به مرور به ا يها سامانهذكر است  انيشا

 اول پورتال قابل مشاهده خواهد بود.

 
 نحوه عضويت :

مانه از طريق ارسال پيامك به شماره تلفن همراه اعالم شده به دليل اينكه مراحل امنيتي و كنترل اين سا
از سوي مشتري انجام مي گيرد لذا معرفي شماره همراه مربوطه به صورت كتبي به شعبه از الزامات ثبت 

 .نام مشتريان مي باشد
اجعه به مرمشترياني كه قبالً عضو سامانه هاي پيامكي بانك بوده و اين مرحله را طي نموده اند بدون نياز 

 .به شعبه مي توانند در لحظه عضويت خود را در سامانه ثبت و فعال نمايند
ساير مشتريان در مرحله اول بايد ضمن مراجعه به يكي از شعب بانك در سراسر كشور اقدام به تكميل فرم 

 .مربوطه نموده و سپس مراحل ثبت نام اينترنتي را تكميل نمايند
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 : 9ضمیمه 

 


