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به منظور پربارتر شدن محتوای اين مستند آموزشی :
از كلیه همکاران در حوزه های آموزش و يا فراگیری دوره
"خدمات بانکداری الکترونیکی" در خواست می گردد هر گونه
پیشنهاد و يا انتقاد از محتوای اين منبع آموزشی را به پست
الکترونیکی  IM@BMI.irارسال نمايند.
باتشکر
94/07/01
محمدعلی محمودزاده
رياست اداره كل آمار و اطالعات بانکی
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بانكداري الكترونيكي
براي بانكداري الكترونيكي تعاريف گوناگوني ارائه شده كه مي توان به تعاريف زير اشاره كرد:
 ارائه كليه خدمات بانكي به صورت الكترونيكي و بدون نياز به حضور فيزيكي مشتريان در شعب بانك استفاده از فناوري هاي اطالعات ( )ITو ارتباطات ( )ICTدر ارائه خدمات بانكي بكارگيري نرم افزارها و سخخخخت افزار هاي مبتني بر شخخخبكه هاي ماهواره اي  ،مخابراتي و يا بيسخخخيم( )WireLessبراي تبادل منابع و اطالعات مالي

تاريخچه بانكداري الكترونيكي در ايران

 سابقه فعاليت هاي بانكداري الكترونيك در ايران به سال  1350بر مي گردد .در آن موقع بانك بيمه بازرگانان با در
اختيار گرفتن حدود  10دستگاه خودپرداز در شعب خود نخستين تجربه پرداخت اتوماتيك پول را تنها در همان
شعبه نصب شده تجربه كرد(.ضميمه شماره )1
 از اواخر دهه  1360بانك هاي كشور با توجه به كاربرد كامپيوتر شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانكي
به رايانه اي كردن عمليات بانكي پرداختند .طرح جامع اتوماسيون بانكي پس از مطالعه و بررسي هاي گوناگون در
قالب پيشنهادي براي تحولي جامع در برنامه ريزي فعاليت هاي انفورماتيكي بانك ها به مسئوالن شبكه بانكي ارايه
شد كه با مصوبه مجمع عمومي بانك ها در سال  72طرح جامع اتوماسيون سامانه بانكي شكلي رسمي به خود گرفت.
در همان سال بانك مركزي ،شركت خدمات انفورماتيك را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيك سامانه
بانكي تاسيس كرد.
 طي سال هاي  72و  73جرقه هاي ايجاد سوييچ ملي جهت بانكداري الكترونيكي زده شد و در همان راستا شبكه
ارتباطي بين بانك ملي ايران و فروشگاه هاي شهروند ايجاد شد.
 در خرداد  1381مجموعه مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطالعات بين بانكي موسوم به شتاب به تصويب رسيد.
بدين سان اداره شتاب بانك مركزي در  91/4/1تاسيس و با هدف فراهم كردن زيرساخت بانكداري الكترونيكي آغاز
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
با طرح سيبا ،بانك تجارت با طرح  ،SGBبانك صادرات با طرح سپهر ،بانك رفاه با طرح جاري همراه ،بانك كشاورزي
با طرح مهر ،بانك ملت با طرح جام و بانك هاي خصوصي با طرح بانكداري  24ساعته و به صورت مجزا و منفرد،
بانكداري الكترونيكي را در حوزه تحت پوشش خود تجربه كرده و مي كنند.
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 بانك ملي ايران از اواخر دهه  1360شروع به اتوما سيون عمليات بانكي نموده و طي سالهاي  73و  1372با ن صب
پايانه هاي فروش ( )POSدر فرو شگاه هاي زنجيره اي شهروند گام اول در ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي
را برداشت و از سال  1376با راه اندازي سيستم متمركز تحت نام سيبا با ارائه خدمات نوين بانكداري الكترونيكي
و اينترنتي بيشترين سهم را در اشاعه فرهنگ بانكداري الكترونيكي به عهده داشته است.

سيستم هاي موجود در بانك

 در بيشتر سيستم هاي بانكي اطالعات شعب عالوه بر ثبت و نگهداري در شعبه  ،بصورت  OnLineويا OffLine
به رايانه مركزي ( )MainFrameنيز ارسال مي شوند.
سیستم OffLine
در سخخيسخختم  OffLineاطالعات روز شخخعبه پس از ثبت در شخخبكه داخلي شخخعبه در پايان روز از طريق خطوط
ارتباطي( )FTPو يا حافظه هاي همراه از قبيل ديسكت و يا  CDبه رايانه مركزي ارسال مي گردد.
سیستم OnLine
در سيستم  OnLineاطالعات روز شعبه بطور لحظه اي از طريق ارتباط ماهواره اي  ،خطوط پر سرعت مخابراتي ،
بيسيم( )WireLessو  ...به رايانه مركزي ارسال ميگردد.
 شعب بانكها عالوه بر ثبت عمليات در حسابهايي كه خود افتتاح نموده اند ،نياز به انجام عمليات در حسابهاي ساير
شعب بصورت متمركز يا غير متمركز نيز مي باشند.
سیستم غیر متمركز
در سيستم غير متمركز شعب به اطالعات يكديگر دسترسي نداشته و در صورت نياز از طريق سرفصلهاي واسطه
(پاياپاي و مركز) و با تاخير زماني ( )OffLineحسابهاي يكديگر را تحت تاثير قرار مي دهند.
سیستم متمركز
در سخخيسخختم متمركز شخخعب به اطالعات يكديگر دسخخترسخخي داشخخته و در صخخورت نياز ميتوانند به طور لحظه اي
( )OnLineحسابهاي يكديگر را تحت تاثير قرار دهند.

اهداف سيستم هاي متمركز
-1امكان سرويس دهي بهتر و سريعتر به مشتريان
-2كاهش ازدحام مشتري در شعب
-3عدم وابستگي مشتري به يك شعبه و امكان دريافت كليه خدمات مورد نياز از تمامي شعب بانك
-4انجام حواله و نقل وانتقال بين حسابها بصورت لحظه اي
-5تغييرعمليات انتقال وجه از حالت فيزيكي به صورت الكترونيكي
-6امكان دريافت وجه نقد و اطالع از وضعيت حساب در كليه ساعات شبانه روز
-7تجميع سريع اطالعات شعب و برر سي لحظه اي عملكرد واحدها جهت اتخاذ ت صميمات الزم تو سط مديران و م سئولين
بانك
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-8دسترسي آسان و سريع به اطالعات مشتريان جهت سياست گذاريهاي آتي بانك

خصوصيات سيبا (سيستم يكپارچه بانك ملي ايران)
 -1سيستم OnLine
 -2سيستم متمركز
 -3برپايه مشتري ()Customer Base
مشخصات مشتريان پس از ثبت به سيستم مركزي منتقل ويك عدد  10رقمي بنام شماره مشتري ايجاد ميگردد.با استفاده
از شماره مشتري بدون نياز به ثبت مجدد اطالعات مشتريان ميتوان حسابهاي متعدد در هريك ازشعب متمركزافتتاح نمود.
 -4اختصاص شماره حساب ( 13رقمي) واحد در سطح كليه شعب كه بيانگر نوع حساب و نوع ارز نيز ميباشد.
XX XXXXXXXX XX X
 2رقم اول  >-نوع حساب ( 01جاري  02 ,كوتاه مدت  03 ,پس انداز  04 ,بلند مدت و ).....
 8رقم بعدي  >-شماره سريال حساب
 2رقم بعدي  >-نوع ارز ( 00ريال  01 ,دالر  02 ,و ) .....
 1رقم آخر  >-رقم كنترلي
 -5اختصخخاص كد كاربري واحد جهت هريك از كاربران در سخخطح كليه شخخعب (بر اسخخاس حرف اول نام خانوادگي و شخخماره
استخدامي)
شماره استخدامي   X XXXXX حرف اول نام خانوادگي
 -6تعيين سطوح دسترسي و عملياتي جهت هر يك ازكاربران () N M A
{  Nعملیات غیر مالی( M ,)Non Monetaryعملیات مالی( A , )Monetaryعملیات مديريتی(})Administrative

متصدي امور بانكي

مثال  1 0 9 :رئيس شعبه 1 2 1 ,
 -7صدور كارت و برقراري ارتباط آن با انواع حسابها
 -8امكان برقراري ارتباط با سخخخاير تجهيزات جانبي از قبيل دسخخختگاه خودپرداز( ، )ATMپايانه هاي نقطه فروش(، )POS
تلفنبانك( ، )Telephone Bankدرگاه اينترنتي و ....
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تعريف ملي كارت :
ابزار يا وسخخيله اي كه امكان اسخختفاده از تجهيزات جانبي سخخيبا از قبيل دسخختگاه
خودپرداز( ، )ATMپا يا نه هاي نق طه فروش( ، )POSتلفن با نك( Telephone
 ، )Bankدرگاه 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
كارت را ميتوان به يك يا چند حساب مرتبط با يك شماره مشتري متصل نمود
.
ملي كارت داراي رمز اول و دوم ميباشد :
 رمز اول  4رقمي و در زمان صخخخدور كارت اختصخخخاص يافته و به هنگاما ستفاده از د ستگاه خودپرداز( ، )ATMپايانه هاي نقطه فروش( )POSو
 PinPadمورد نياز ميباشد ( .استفاده فيزيكي از كارت)
 رمز دوم بين  5تا  12رقم كه توسط مشتري از طريق دستگاه خودپردازاختصخخاص يافته و به هنگام اسخختفاده از تلفنبانك( )Telephone Bankو يا درگاه اينترنتي مورد نياز ميباشخخد .
(استفاده مجازي از كارت)

مشخصات ملي كارت
اطالعات مربوط به دارنده كارت شامل شماره كارت  ،نام و نام خانوادگي
مشتري  ،تاريخ انقضاء در روي كارت بر جسته نگاري ( )Embossيا چاپ و
كد امنيتي ( )CVV2به صورت فرو رفته ( )Indentيا چاپ در پشت كارت
درج مي گردد.
 شماره كارت
شماره  16رقمي كه در روي ملي كارت درج شده است .
 رمز اول ملی كارت
رمز اول كارت  4رقمي بوده و به هنگام تحويل كارت در يك پاكت
محرمانه به مشتري تحويل مي گردد.
 رمز دوم ملی كارت
رمز دوم كارت يك عدد  5الي  12رقمي ميباشد.
 كد امنیتی ملی كارت (Card Verification Value 2) CVV2
كد امنيتي كارت به صورت كد چهار رقمي در رو يا پشت كارت
درج شده است.
 نحوه دريافت رمز دوم كارت
مشتری با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانك ملي و با استفاده از ملي كارت خود و رمز اصلي كارت (رمز اول) از
منوي تغيير رمز گزينه "تخصيص رمز دوم كارت" را انتخاب نموده و رمز دوم موردنظر خود را تعيين مي نمايد.
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ساختار شماره ملي كارت
ملي كارت داراي يك شماره  16رقمي مي باشد كه ساختار شكل گيري آن به ترتيب ذيل مي باشد.

 1رقم كد
كنترلي

 7رقم سريال كارت

 2رقم كد محصول
كارت

 6رقم ابتدايي كد بانك
Bincode

 6 رقم ابتدايي ملي كارت را  Bincodeيا كد بانك مي نامند .اين كد توسط بانك مركزي ،براي بانكهاي مختلف
تعيين مي گردد.
2 رقم بعدي (رقم هفتم و هشتم) را كدمحصول كارت گويند .از طريق كد محصول كارت مي توان به نوع كارت و
ويژگيهاي كارت پي برد.
 7 رقم بعدي سريال كارت مي باشد كه به ترتيب صادر ميشود.
 رقم آخر كد كنترلي مي باشد كه بر مبناي الگوريتم مشخصي از اعداد قبلي بدست مي آيد.

انواع كد محصول

 كارتهايي كه كد محصول  1xو  x ( 7xمي تواند عددي از  1تا  9باشد) از نوع كارتهاي بدهكار (Debit
) Cardمي باشند .مثل ملي كارت عادي صدور آني (  ،)60379972ملي كارت عادي برجسته (
 ،)60379917كارت اضافي يا خانواده ()60379912
 كارتهايي كه كد محصول آنها  2xو  x ( 3xمي تواند عددي از  1تا  9باشد) از نوع كارتهاي از پيش
پرداخت شده ) (prepaidمي باشند .مثل كارت هديه – بدون مبلغ ( )60379938بن كارت و سفر
كارت ()60379925
 كارتهايي كه كد محصول آنها  6xمي باشد از نوع كارتهاي اعتباري) (credit cardمي باشند.
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انواع كارتهای بانکی :
-1كارتهاي اعتباري ()Credit Card
بانك در مقابل تعهدات الزم به مشخخختري خود مبلغ معيني اعتبار
مالي ميدهد .مشخخختري ميتواند تا سخخخقف اعتبار خود از حسخخخابش
برداشت نمايد بدون اينكه موجودي داشته باشد و طي مدت معين
بخخدهي خود را بخخه بخخانخخك پرداخخخت مينمخخايخخد VisaCard.و
 MasterCardهم اكنون به عنوان رايجترين و گخخخخخ ستردهترين
شبكه كارت اعتباري دنيا مطرح هستند.
-2كارتهاي بدهكار ()Debit Card
در اين نوع كارت شخخخص فقط تا سخخقف موجودي حسخخاب خود
ميتواند به وسخخخيله اين كارت پرداخت نمايد.اين كارتها ميتوانند به
يك يا چند حساب بانكي مجزا مرتبط باشند.

-3كارتهاي از پيش پرداخت شده ( )Prepaid
كاربري اين نوع كارتها دقيقا مثل نوع  Debitبوده ولي بدون ارتباط به ح ساب بانكي مجزا ميبا شد و دو نوع دارند
كه شامل كارتهاي قابل شارژ ( ) Rechargeable ableو غير قابل شارژ (  )Gift Cardميباشند.
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انواع كارتهاي بانكي از نظر فيزيكي
.1كارت مغناطيسي ()Magnet Card
اولين كارتي كه بهطور گسخخترده در زمينه تجارت الكترونيك و به
عنوان كارت هاي بانكي مورد اسخخخت فاده قرار گر فت كارت هاي
مغناطيسي بودند .اين كارتها كه با قرارگرفتن يك نوار مغناطيسي
بر روي كارت هاي  PVCايجاد ميشخخخوند ،به علت محدوديتهاي
فيزيكي موجود حجم اطالعاتي زيادي را شامل نميشوند.
اطالعات مربوط به دارنده كارت در نوار مغناطيسخخي پشخخت كارت
درسخه تراك( )Trackنوشخته ) (Encodeمي شخود  .بر اسخاس
ا ستانداردهاي كارت ،نو شتن اطالعات Trackدوم شامل شماره كارت ،تاريخ انق ضاء و كد CVVاجباري ا ست،
نوشتن اطالعات  Trackاول و سوم اختياري است .در  Trackاول اطالعات شناسنامه اي دارنده كارت و Track
سوم اطالعات تاريخچه اي تراكنش درج ميشود .
.2كارت هوشمند () Smart Card
كارتي پالستيكي با ابعاد كارتهاي مغناطيسي(حدود  5/5در 8/5
سانتيمتر) است كه بر روي آن يا در بين اليههاي آن ،يك تراشه
( )Chipقرارداده شده است .اطالعات مربوط به دارنده كارت روي
تراشه ذخيره شده و در تراكنشهاي  OffLineنيز اطالعات مربوط
به تراكنشها و مانده كارت بر روي تراشه ذخيره ميگردد  .كارتها
هوشمند از لحاظ پذيرش در دستگاه كارتخوان به دو دسته تماسي
و غيرتماسي تقسيم ميشوند.
.3كارت تركيبي ()Hybrid Card
كارت تركيبي بانكي ميتواند شامل نوار مغناطيس و پردازنده و آنتن
كه قابليت انجام تراكنشهاي تماسي( )Onlineو غير
تماسي( )Offlineرا براي كاربر كارت فراهم ميكند و به عنوان ابزار
پرداخت الكترونيكي در كليه سامانه هاي مورد پذيرش بانك اعم از
 Kiosk , POSو  ATMمي تواند استفاده شود.
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انواع كارت هاي مورد استفاده در بانك
 ملی كارت
دارندگان ملي كارت عالوه بر اسخخختفاده از دسخخختگاه هاي خودپرداز و
 PinPadمسخختقر در شخخعب بانك ملي ،پايانه هاي فروش مسخختقردر
فروشخخگاه ها و مراكز تجاري و خدماتي ميتوانند با اسخختفاده از كارت
خود نسخخخبت به پرداخت هزينه كاال و خدمات از طريق اينترنت نيز
اقدام نمايند ،همچنين امكان بهرهمندي از خدمات شخخبكه شخختاب در
سراسر كشور را نيز دارا ميباشند.
اسخخختفاده از ملي كارت بانك ملي ايران در مبادالت روزمره عالوه بر
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
كه از ملي كارت ها در قالب پايانه هاي فروش اسختفاده شخود بطور وسخيعي از گردش بي رويه اسخكناس در سخطح جامعه و
تحميل هزينه هاي جمع آوري و چاپ مجدد آن جلوگيري مي شود.
درج كد  CVV2در ملی كارتها:
درج كد  CVV2در ملي كارتها با هدف فراهمسخخخازي امكانات الزم براي پذيرش ملي كارتهاي مشخخختريان در پايانههاي
مجازي و ارتقاء سطح امنيتي براي ارايه خدمات اينترنتي صورت گرفته است .همچنين مشتريان ميتوانند با استفاده از كد
 CVV2درج شده در پشت ملي كارت و رمز دوم كارت از امكان پرداخت الكترونيكي بهرهمند شوند.
نحوه بازيابی كد CVV2

اگر كد  cvv2ملي كارتي پاك يا مخدوش گردد از دو طريق ذيل مي توان كد مورد نظر را بازيابي نمود.

اول صدور مجدد ملي كارت براي مشتري.
دوم از طريق ار سال درخوا ست كتبي شعبه ب صورت فك سي براي بخش پ شتيباني شركت پارس ( سداد) و دريافت كد مورد
نظر.
 كارت مجازی
شخخماره كارتي اسخخت كه بنا به درخواسخخت شخخركتها ،سخخازمانهاي دولتي و غيردولتي به حسخخاب حقوقي يا دولتي خزانهاي
اخت صاص مي يابد كه بمنظور ت سهيل در واريز وجه به اين ح سابها با عمليات انتقال كارت به كارت و فعال از طريق د ستگاه
خودپرداز و اينترنت انجام مي گيرد .شايان ذكر ا ست براي اين ح سابها ،كارت فيزيكي صادر نمي شود و بدليل ندا شتن رمز
اول ،رمز دوم و كد امنيتي  ، CVV2قابليت برداشت نقد ،پرداخت قبوض و خريد اينترنتي توسط اين كارتها وجود ندارد.
14

 كارت خانواده (×××× ×××× )6037 9912
كارت خانواده ع بارتسخخخت از يك يا مجمو عه اي از چ ند كارت
مغناطيسي كه به يك حساب ترجيحي متصل بوده و صاحب حساب
اصخخخلي (كارت اصخخخلي) مي تواند با مراجعه به شخخخعب بانك و ارائه
درخواست ضمن تعيين تعداد كارت درخواستي براي اعضاي خانواده،
نسخخبت به مشخخخص نمودن خدمات مورد نياز ،اعم از تعيين سخخقف
مبلغ برداشخخت ،امكان مشخخاهده يا عدم مشخخاهده موجودي حسخخاب و
همچنين مشاهده يا عدم مشاهده صورتحساب براي دارندگان هريك از كارتها  ،اقدام نمايد كه اين قابليت ها از خصوصيات
بارز اين محصول به شمار ميرود.
مشخصات كارت خانواده
 كارت خانواده با نك ملي ايران با عنوان" ملي كارت خانواده " از نوع كارت هاي مغ ناطيسخخخي بوده و با ارا ئه
درخواست مشتريان به شعب و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه صادر ميگردد.
 ملي كارت خانواده براي افراد خانواده (حداقل  12سال تمام) شامل :هم سر ،فرزندان و همچنين پدر ،مادر ،خواهر
و برادر( ،درصورتي كه تحت تكفل درخواست كننده باشند) صادر ميگردد.
 صاحب حساب مي تواند براي كارت خانواده ،سقف مبلغ برداشت ماهانه تعيين نمايد.
 نام روي كارت ،نام افرادي است كه توسط صاحب حساب معرفي ميگردند.
 ملي كارت خانواده ،قابليت اسخختفاده از طريق دسخختگاه هاي  ATMبانكهاي عضخخو شخختاب و پايانه هاي فروش
) ،(posدستگاههاي كارت خوان شعب)  ، (pinpadسايتهاي اينترنتي و دستگاههاي كيوسك بانك را دارا مي
باشد.
 كارت هاي فوق داراي تاريخ انقضاء  5ساله مي باشند.
 دارنده ملي كارت خانواده ،مي تواند همانند كارت اصلي ،تراكنشهاي مختلف (تا سقف تعيين شده) را با استفاده از
كارت خود انجام دهد .بديهي ا ست تمامي اين تراكنش ها ح ساب ا صلي را تحت تاثير قرار مي دهند .شايان ذكر
است در هنگام دريافت صورت حساب از طريق  ATMو ، P.O.Sهر مشتري تنها عمليات انجام شده توسط كارت
خود را مشخخاهده مي نمايد ،به غير از دارنده كارت اصخخلي (صخخاحب حسخخاب) كه در صخخورت حسخخاب خود كليه
تراكنشهاي انجام شده برروي حساب را مشاهده خواهد نمود.
 صدور كارت خانواده براي هر متقاضي حداكثر تا سقف 9فقره امكانپذير مي باشد.
 بمنظور درخواست صدور يا دريافت كارت نياز به حضور افراد خانواده در بانك نمي باشد.
 مسدود و رفع مسدودي كارت ،صرفاً توسط دارنده كارت اصلي (صاحب حساب) ميسر ميباشد.
 حداكثر سقف عملكرد ماهانه براي افراد زير  18سال حداكثر  500,000ريال و براي ساير افراد بنا به درخوا ست
متقاضي (صاحب حساب) مي باشد.
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مراحل درخواست صدور كارت خانواده :
 متقاضيان دريافت ملي كارت خانواده (صاحبان حساب) با همراه داشتن شناسنامه و كارت ملي و مراجعه به شعب
بانك فرم درخواست ملي كارت خانواده را دريافت و نسبت به تكميل آن اقدام مي نمايند .
سرويسهای قابل ارائه به ملی كارت خانواده:
خدمات قابل ارائه به ملي كارت خانواده از طريق پايانه هاي مختلف به شرح ذيل مي باشد:
نوع پايانه

عملیات مجاز

ATM

برداشت  -واريز  -مانده گیری  -انتقال  -پرداخت قبض -تغییر رمز  -صورتحساب

Pinpad

برداشت  -واريز  -مانده گیری  -انتقال  -پرداخت قبض  -تغییر رمز

POS

مانده گیری  -خريد

Internet

مانده گیری  -پرداخت قبض  -خريد

تلفن بانك

مانده گیری  Rپرداخت قبض R

صورتحساب R

 Infokioskمانده گیری  Rپرداخت قبض R

صورتحساب R

ساير موارد :
 در صورت ارائه درخواست دارندگان ملي كارت خانواده ( با استفاده از فرم درخواست خدمات كارت خانواده) مبني
بر تغيير رمز از طريق دستگاه  ، pad pinواحدها ملزم مي باشند حسب درخواست متقاضي نسبت به تغيير رمز
كارت اقدام نمايند.
 شايان ذكر است تغيير رمز ملي كارت خانواده از طريق دستگاه هاي خودپرداز امكان پذير مي باشد.
 ارائه سرويس توسط پايانه هاي مجازي نظير تلفنبانك ،اينترنت و ...به كارت خانواده با ورود رمز دوم امكانپذير مي
با شد .بدين منظور دارنده كارت مي تواند با مراجعه به د ستگاههاي خودپرداز بانك ن سبت به تعريف "رمز دوم" از
طريق گزينه "عمليات رمز" اقدام نمايد .
 در صخخورت ايجاد مغايرت بعلت تراكنش هاي ناموفق و برداشخخت از حسخخاب كارت مربوطه ،رفع مغايرت از طريق
شعب صادر كننده انجام خواهد پذيرفت.
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 پیوند كارت
پيوند كارت كارتي است دو منظوره كه دارندگان آن پيام آوران زندگي
مي باشند.
بانك ملي ايران با همكاري واحد اهداي عضو دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي ،اقدام به ايجاد كارتي دو منظوره تحت عنوان "پيوند
كارت" نموده است كه عالوه بر اينكه يك كارت بانكي مي باشد
نشاندهنده عضويت فرد در سايت پيوند اعضا مي باشد.
روش دريافت
 متقاضيان دريافت كارت اهداي عضو بايد نخست به سايت اهداء عضو ) (ehda.irمراجعه كرده و فرم مخصوص ثبت
نام را با مشخصات فردي خود (شامل نام و نام خانوادگي و كد ملي و )...تكميل كنند .چنانچه تمامي اين فرم
بهدرستي تكميل شود متقاضي ميتواند نمونهي شبيهسازيشدهي كارت اهداي عضو خود را از سايت پرينت بگيرد
كه بر روي آن نام و نام خانوادگي و كد ملي و شمارهي شناسهي اختصاصي آن متقاضي در سامانهي اهداي عضو
درج شده است .
متقاضيان با در دست داشتن پرينت كارت اهداي عضو بايد به شعب منتخب بانك ملی در سراسر كشور مراجعه نموده و
درخواست صدور پيوندكارت را بدهد.
كاربر شعبه ي بانك ملي بعد از كنترل صحت اطالعات مندرج در سايت با مدارك هويتي متقاضي در صورت تطابق اقدام به
افتتاح حساب مي كند و پيوندكارت را به صورت آني صادر مي نمايد.
 چنانچه مشتري قبال حسابي در بانك ملي ايران داشته باشد مي تواند بجاي افتتاح حساب جديد يكي از حسابهاي
قديمي خود را به پيوند كارت متصل نمايد.
 چنانچه مشخصات مدارك فرد با اطالعات مندرج در سايت مطابقت نداشته باشد متقاضي موظف است تا نسبت به
تصحيح اطالعات نادرست اقدام نموده و سپس جهت دريافت كارت به شعب بانك ملي ايران مراجعه نمايد.
 آن دسته از متقاضيان كه پيشتر در سايت ثبت نام كردهاند اما به هر دليل هنوز «پيوندكارت» خود را دريافت
نكردهاند ميتوانند به حساب كاربري خود در سايت رجوع كرده و مانند افراد فوق از كارت شبيهسازيشدهي خود
پرينت گرفته و بقيه مراحل را طي نمايند.
جهت مشاهده آخرين اطالعات شعب صادر كننده پیوند كارت به سايت بانك ملی ايران مراجعه نمايید.
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 كارت هواداری ورزش (×××× ×××× )6037 9917
صدور كارت هواداري منوط به انعقاد قرارداد فيمابين بانك و با شگاه مورد نظر مي با شد .هموطنان ورزش دو ست فقط در
اين صورت مي توانند با مراجعه به شعب بانك ملي در سراسر كشور نسبت به درخواست كارت هواداري ورزش اقدام نمايند.
اين كارت عالوه بر دارا بودن كليه قابليتهاي ملي كارت  ،مزاياي مشروحه ذيل را نيز دارا ميباشد:
 خريد از شبكه اختصاصي فروشگاهي طرف قرارداد و بهره مندي از تخفيف قابل مالحظه
 خريد انواع مختلف بيمه نامه با تخفيف از بيمه هاي طرف قرارداد
 استفاده از خدمات بيمه درمان تكميلي
 استفاده از تخفيف در مراكز اقامتي شامل هتل ،تورهاي داخلي وخارجي از مراكز طرف قرارداد
 امكان تهيه بليط مسابقات ورزشي خصوصاً مسابقات فوتبال در آينده نزديك

 الماس كارت دی:
الماس كارت دي كارتي اسخخخت مختص بيمه شخخخدگان تجمين اجتماعي جهت
واريز وجوه مربوط به بيمه تكميلي آنها .اين كارت مسخخختقيماً از سخخخوي بيمه
درخوا ست گرديده و به صورت غيرفعال صادر و به م شتري تحويل داده مي
شود.
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 كارت جوانان هالل احمر:
اين كارت يك كارت دومنظوره بين با نك ملي ايران و سخخخاز مان جوا نان
جمعيت هالل احمر مي با شد .يعني عالوه بر اينكه بعنوان كارت شنا سايي
هو شمند سازمان جوانان جمعيت هالل احمر به شمار آمده و قابليت هايي
نظير امكان شركت در اردوها ،فعاليت هاي ب شردو ستانه ،ا ستفاده از مراكز
ورزشخخخي ،اجتماعي و فرهنگي و بهره مندي از تسخخخهيالت و تخفيفات ويژه
درماني ،گردشخخگري و … براي دارنده آن فراهم مي باشخخد  ،از كليه مزاياي
كارت هاي بانكي نيز برخوردار اسخخخت .اين كارت داراي قابل يت هايي نظير
اسخختفاده به عنوان كارت شخخناسخخايي  ،بن كارت ،كارت تخفيف ،كارت بليت
مترو و … مي باشد.
 بن كارت (×××× ×××× )6037 9925
بن كارت ملي ،كارت الكترونيكي اسخخخت كه مبالغ كمك هاي غير نقدي
اهدايي به كاركنان به جاي اينكه بصورت كاال يا بن هاي كاغذي چاپ
شده توسط فروشگاهها تامين شود ،به صورت پول الكترونيكي در كارت
ذخيره مي گردد و صخخخاحب كارت مي تواند براي خريد كاال و خدمات
مورد نياز خود از آن ا ستفاده كند .وجوه واريز شده به كارت فقط جهت
خريد كاال و خدمات مورد اسخخختفاده قرارمي گيرد و دارنده كارت نمي
تواند از فرو شنده پول نقد دريافت نمايد .اين كارت ها با نام و بدون ارتباط با ح ساب ،صادر مي شود و به دارندگان كارت
ها رمز مخصوصي اختصاص داده خواهد شد كه اين امر از سوءاستفاده در صورت مفقود شدن كارت ،جلوگيري خواهد كرد.
الزم بذكر است بر خالف بنهاي كاغذي كه مبلغ بن فقط قابليت استفاده در يك بار مصرف را دارد ،دارندگان بن كارت مي
توانند موجودي آن را به دفعات و هر بار به ميزان دلخواه تا سقف كارت خرج كنند.
موارد كاربرد بن كارت :
 اعطاء هديه سازمان ها به كاركنان به جاي هداياي نقدي يا بن هاي كاغذي
 بن هاي اعتباري سفر
 امكان استفاده در پمپ بنزين ،فروشگاهها ،اينترنت ،تلفن و ...
قابليتهاي بن كارت :
 مانده گيري در دستگاههاي خودپرداز ،شعبه ،اينترنت و POS
 تغيير رمز در دستگاههاي خودپرداز و شعبه
 خريد ازطريق دستگاههاي  POSو اينترنت
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 پرداخت قبض در دستگاههاي خودپرداز POS ،و اينترنت
 در موارد خاص امكان برداشت نقدي و محدود نمودن بن كارت به گروهي از دستگاههاي  POSوجود دارد.
مزايای بن كارت برای دارندگان آن
امكان خريد در كليه فروشگاهها و مراكز مجهز به پايانه هاي فروشگاهي عضو شبكه شتاب
امنيت بيشتر در عدم نياز به حمل بن بصورت فيزيكي
حفظ پول در صورت مفقودي كارت و اعالم به موقع مفقودي
بالفاصله پس از مفقودي يا افشاي رمز در ساعت كاري از طريق شعب بانك و يا تماس با شماره  09622و در ساعات
غير اداري از طريق تماس با شماره  021_64140مي توانيد اقدام به مسدودي كارت نماييد
ايجاد تنوع در انتخاب كاالي مورد نياز بر اساس مبلغ شارژ شده در كارت
مزايای بن كارت برای سازمانها و شركتها
آساني در ارائه كمكهاي غير نقدي به كاركنان
فراهم آوردن رضايت بيشتر كاركنان با عدم ايجاد محدوديت در مكان و نوع خريد
امكان طراحي لوگو و مشخصات مدنظر سازمان بر روي كارت
جلوگيري از هزينه هاي اضافي چاپ بن كارتهاي كاغذي يكبار مصرف
توجه :در موارد خاص امكان برداشت نقدي و محدود نمودن بن كارت به گروهي از دستگاههاي  posنيز وجود دارد.
 كارت هديه (×××× ×××× ×)6037 993
اين كارت از اوايل سال  87عملياتي گرديده و هم اكنون در حال سرويسدهي به م شتريان مي با شد ،اين نوع كارت بي نام
و داراي رمز واحد ميباشد.
انواع كارت هديه
 كارت هديه مبلغدار در مبالغ  200 ،100و  500هزار ريالي،
فاقد برداشت نقد
 كارت هد يه بدون مبلغ قا بل شخخخارژ از  50,000ر يال تا
 5,000,000ريال داراي قابليت برداشت نقد
اين كارتها فاقد قابليت شارژ مجدد بوده و بدون هيچ هزينه اي صادر
و در اختيار مشتريان بانك قرار مي گيرد.
از اين خدمت جهت سخخخهولت در پرداختهاي غير نقدي سخخخازمانها و
شخخركتهاي دولتي و غير دولتي به كاركنان خود اسخختفاده مي شخخود.
انتخاب طرح روي كارت ،درج لوگو و يا ثبت متن مورد نظر سازمانها
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در روي كارت از ديگر مزاياي اين خدمت مي با شد( .به ا ستثناء كارتهاي هديه بدون مبلغ كه داراي قابليت بردا شت نقدي
از دستگاههاي خودپرداز مي باشد) .
مشخصات كارتهای هديه
 حداكثر مبلغ هر كارت هديه 000ر000ر 5ريال مي باشد.
 صدور كارت هديه در قبال برداشت از حساب مشتري و يا دريافت وجه نقد معادل آن مجاز مي باشد.
 كارت هديه فاقد قابليت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودي از درجه اعتبار ساقط است.
 كارت هديه حداكثر به مدت يك سال داراي اعتبار ا ست .مانده م صرف ن شده كارتهاي هديه پس از انق ضاي مدت
مزبور  ،صرفاً در شعبه صادر كننده قابل دريافت مي باشد.

 كارت اعتباری (×××× ×××× ×)6037 996
كارت اعتباري ابزار پرداختي است كه با هدف ايجاد قدرت خريد بيشتر
و با اسخخختانداردهاي بين المللي و رويه هاي متداول دنيا طراحي و بر
مب ناي ع قد مراب حه و قانون عمل يات بانكي بدون ر با (بر اسخخخخاس
دستورالعمل هاي بانك مركزي) صادرميگرد  .دارندگان اين كارت مي
توانند از طريق پايانه هاي فروش فيزيكي ( )POSو يا مجازي (درگاه
اينتر نتي) كليه بانكهاي عضخخو شخخبكه شخختاب ،نسخخبت به خريد كاال و
خدمات مورد نياز تا سقف اعتبار تعيين شده بصورت تدريجي يا يكجا اقدام و ظرف مهلت مقرر كل بدهي را بصورت يكجا و
يا براساس حداكثر اقساط تعيين شده تسويه نمايند.
اين كارت ها در مبالغ ده ،سي وپنجاه ميليون ريال ميليون ريال صادر و اعتبار آن گرد شي مي با شد و پس از ت سويه و يا
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.
مكنا  :مركز كنترل و نظارت اعتبارات كه براي ثبت  ،نگهداري و روزآوري تمام اطالعات اعتباري خرد و كالن مشتريان بانكها
در بانك مركزي راه اندازي و راهبري گرديده است.
 -1چنانچه تا  2ماه پس از صدور صورتحساب  ،بدهي كارت اعتباري تسويه نگردد كارت موقتا“ مسدود و مانده بدهي كارت
بطوري سيستمي به سرفصل مطالبات سررسيد گذشته منتقل ميگردد.
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 -2چنانچه تا  6ماه پس از صدور صورتحساب  ،بدهي كارت اعتباري تسويه نگردد كارت باطل و مانده بدهي كارت بطوري
سيستمي به سرفصل مطالبات معوق منتقل ميگردد ضمنا“مشتري در سوابق مكنا در گروه مشتريان بد حساب ثبت خواهد
شد.
 -3در صورتيكه بواسطه عدم تسويه اولين صورتحساب پس از رفع مسدودي  ،مجددا“ كارت مسدود گردد كارت باطل و مانده
بدهي كارت بطوري سيستمي به سرفصل مطالبات معوق منتقل ميگردد ضمنا“مشتري در سوابق مكنا در گروه مشتريان بد
حساب ثبت خواهد شد.
-4در صورتيكه  3بار متناوب كارت مسدود شود در بار سوم  ،كارت باطل و مانده بدهي كارت بطوري سيستمي به سرفصل
مطالبات معوق منتقل ميگردد ضمنا“مشتري در سوابق مكنا در گروه مشتريان بد حساب ثبت خواهد شد.
نرخ سود كارت اعتباری:
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.
نرخ سود فقط به ميزان اعتبار مصرف شده مشتري اختصاص مي يابد و مبلغ مصرف نشده مشمول آن نمي شود.
در صورت تسويه بدهي مشتري زودتر از موعدهاي تعيين شده نرخ اختصاص يافته بر اساس زمان تسويه بدهي تعديل مي
گردد.
آبونمان كارت اعتباري به ميزان  %2مبلغ اعتبار مي باشد و اين مبلغ در اولين صورتحساب منظور و از مشتري اخذ مي
گردد.
 كارت میزان
اين نوع از كارت اعتباري ويژه كاركنان دولت بوده و سخخخقف اعتبار آن تا
 15,000,000ريال و با كارمزد  4درصخخخد به كاركنان محترم دولت بنا به
درخوا ست سازمان مربوطه با هماهنگي وزارت بازرگاني صادر مي شود .باز
پرداخت بدهي در اقساط  24ماهه مي باشد .اين كارت فقط در مراكز طرف
قرارداد طرح ميزان كه مجهز به پايانه هاي فروش خاص مي با شند و صرفا
براي خريد كاالهاي مشخخمول طرح و داراي ايران كد صخخادر مي شخخود ،قابل
استفاده هستند.
توجه  :از سال  1391صدور كارتهاي ميزان در بانك ملي متوقف شده است.
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 كارت پرداخت اقساط تسهیالت (×××× ×××× )6037 9970
اين نوع كارت از نوع كارتهاي مجازي بوده و براي پرداخت اقساط تسهيالت غيرمتمركز از طريق اينترنت ,خودپرداز و يا رعد
ملي براي م شتريان صادر مي شود .جهت درخوا ست صدور كارت م شتري مي باي ست به سايت بانك ملي ايران بخش
خدمات مبتني بر كارت مراجعه نموده و با وارد نمودن كد ملي ،شخخخماره تسخخخهيالت غيرمتمركز و كد شخخخعبه اعطاءكننده
تسهيالت ،شماره كارت مجازي خود را دريافت نمايد.



توريست كارت

اين كارت براي تامين آسايش ،امنيت و راحتي مسافران و ميهمانان
خارج از كشور طراحي و ارائه شده است .
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.
در زمان صدور توريست كارت  ،رمز اول و دوم به همراه كد و رمز
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.
الزم به ذكر است رمز اول و دوم در دستگاههاي خودپرداز بانك
توسط مشتري قابل تغيير خواهد بود.
ويژگي 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 قابليت استفاده از سرويس خريد اينترنتي  ،تغيير رمز و انتقال وجه از توريست كارت امكان تبديل وجه باقيمانده كارت به ارز و پرداخت آن به گردشگر به نرخ روز مدت انقضا بر اساس مدت زمان ويزا(طبق دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران حداكثر مبلغ شارژ كارت معادل  5هزار دالر)
 امكان دريافت موجودي كارت از طريق اينترنتي  ،دستگاه هاي خودپرداز و پايانه هاي فروش شبكه بانكي كشور 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
جهت جبران خسارات ناشي از سرقت ،جعل و سوء استفاده از ملي كارتها ،بانك ملي ايران امكان استفاده از خدمات بيمهاي
را براي مشتريان فراهم نموده است.
دارندگان ملي كارت در صورت تمايل به استفاده از اين خدمت مي توانند با مراجعه به شعب بانك ملي ايران اقدام به
تكميل فرم مربوطه نمايند .پس از ارائه فرم به شعبه افتتاح كننده حساب بصورت سيستماتيك مبلغ  5,000ريال از
حساب مشتري بعنوان حق بيمه ساالنه كسر مي گردد و از آن تاريخ كارت مربوطه مشمول شرايط بيمه مي شود .
مدت اعتبار اين بيمه نامه هايکسال بوده و پس از انقضاي مدت زمان بيمه ،تمديد آن به صورت خودكار براي سال بعد

انجام شده و حق بيمه از حساب مشتري كسر مي شود .

در صورت عدم تمايل مشتري جهت تمديد  ،مي بايست مراتب  30روز قبل از انقضای بیمه كتباً به شعبه اعالم شود.
موارد مشمول بيمه
 -1سرقت :عبارتست از اينكه كارت از مشتري سرقت و بطور غير قانوني از طريق اين كارت برداشت يا عمليات انتقال
صورت گيرد.
 -2جعل :هرگونه شبيه سازي توسط جاعل يا جاعلين اعم از اينكه ناشي از سرقت باشد يا نباشد و اعم از اينكه منجر به
برداشت وجه نقد يا انتقال و جابجايي وجه به حساب ديگري گردد .
 -3سوء استفاده :هرگونه برداشت وجه يا انتقال از طريق كارت بدون اطالع و كسب اجازه از بيمه شده
حداكثر مبلغ پرداختي به بيمه شدگان :
- 1برداشت ناشي از سرقت و سوء استفاده براي هر كارت الكترونيكي روزانه تا مبلغ 2,000,000ريال براي مدت 5روزو
حداكثر تا سقف  10,000,000ريال
- 2برداشت هاي ناشي از جعل كارتهاي الكترونيكي اعم از دريافت نقدي يا انتقال وجه از طريق دستگاههاي
خودپرداز)(ATMحداكثر تا مبلغ  100,000,000ريال
موارد خارج از تعهدات بيمه گر :
 -1سرقت الكترونيكي بدون استفاده از كارت
 -2خسارت مربوط به هزينه صدور كارت مجدد
 -3خسارت ناشي از جنگ ،شورش ،اغتشاش ،بلوا ،عمليات خرابكارانه ،سيل و زلزله (مفقودي و سرقت ناشي از بروز
خطرات سيل و زلزله مستثني است.
 -4اشتباه در محاسبه و اختالل در سيستم سامانه الكترونيكي
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خودپرداز ( ) Automated Teller Machine
دستتتگاهی الکترومکانیکی بدون نیاز به تحويلدار در هر لحظه از شتتبانه روز امکان دريافت وجه نقد را برای
مشتريان بانك فراهم می كند .
تاريخچه خودپرداز
جان شفرد بارون در سال  1967اولین ما شین خودپرداز پول
را در ل ندن اختراع كرد  .اولین با جه خود كار پول cash
( machineماشتتین 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
شماره شنا سايی كاربر بودند .در آن زمان كار شنا سان بانکی معتقد بودند ما شینی كه شفرد اختراع كرد می
تواند در آينده ای نه چندان دور تا  99در صد از فعالیتهای بانکی را ارائه دهد و شهروندان سرا سر دنیا با اين
ابزار می توانند بدون نیاز به اتالف وقت در صف های بانك در كمترين زمان و حتی بدون اينکه از خودروی خود
پیاده شوند به امور بانکی خود بپردازند.

باجه تحويلداری

ATM

پرداخت وجه

Dispenser

دريافت وجه

Depositor

حواله كردن

Transfer

روزنامه

Journal printer

چاپ رسید

Receipt printer

پرداخت قبض

Barcode Reader

مقايسه  ATMبا باجه تحويلداری
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انواع دستگاه خودپرداز ( )ATM
 از لحاظ شکل ظاهری (فیزيکی)
ديواری ()through the wall

سالنی ()In lobby

اتوبانك ()Drive Up

 از لحاظ كارائی (قابلیت)
 پرداخت كننده ()Dispenser
 تمام خودكار ()Full Function
خدمات دستگاه خودپرداز
دارندگان ملي كارت ميتوانند عالوه بر دريافت وجه نقد ،از ساير خدمات و قابليتهاي خودپردازهاي اين بانك به شرح ذيل
استفاده نمايند.
 اعالم مانده حساب (كه حاوي مانده -شماره حساب -شماره مشتري -شماره كارت و شماره ارجاع ميباشد كه به دو
صورت رؤيت و چاپ ارائه مي گردد)
 تغيير رمز اول ملي كارت
 صدور و تغيير رمز دوم كارت (كه در تلفنبانك و خريدهاي اينترنتي مورد استفاده قرار ميگيرد)
 دريافت صورتحساب مختصر (ده گردش آخر حساب)
 دريافت صورتحساب يارانه هاي واريزي
 واريز وجه يا واگذاري چك از طريق خودپردازهاي مجهز به ماژول ( CCDMدستگاه خوددريافت/خودپرداز)
 انتقال وجه بين حسابهاي مرتبط با كارت
 انتقال وجه از كارت به حساب (بغير از حسابهاي دولتي ) 41 ،31 ،21
 انتقال وجه به كارتهاي ديگر سي ستم سحاب (به منظور اطمينان خاطر م شتريان نام و نامخانوادگي ذينفع نمايش و
در صورت تجييد انتقال وجه انجام ميشود).
 پرداخت قبوض خدماتي :آب ،برق ،تلفن ثابت ،تلفن همراه ،گاز  ،قبض جريمه و قبوض شهرداري
 شارژ سيم كارتهاي اعتباري تلفن همراه (ايرانسل  ،همراه اول  ،تاليا و رايتل )
 پرداخت اقساط تسهيالت متمركز و غير متمركز از طريق منوي انتقال وجه در دستگاه خودپرداز
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باز پرداخت كارتهاي اعتباري و خريد اعتباري
كمك به موسسات خيريه
خدمات سازمان سنجش كشور
ثبت نام آزمون هاي دانشگاه آزاد اسالمي
پرداخت خاص "انتقال وجه كارت به كارت و كارت به حساب با ثبت شناسه واريز"
ضمناً دارندگان كارت ساير بانكهاي عضو شتاب نيز ميتوانند از دريافت وجه  ،انتقال وجه و دريافت مانده حساب نيز
بهرهمند شوند.
شخخايان ذكر اسخخت پروژه انتقال سخخه جانبه وجوه در خودپرداز كليه بانكها عملياتي گرديده اسخخت  .بدين معني كه
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
با ات صال مركز شتاب به سوئيچ ك شورهاي بحرين ،قطر و كويت دارندگان ملي كارتها ميتوانند از خدمات خودپردازهاي
كشورهاي مذكور استفاده نمايند.

كارمزد خدمات دريافتي از خودپرداز
استفاده از برخي خدمات خودپرداز هم براي كاربران و هم بانك داراي هزينه مي باشد.
هزينه دريافت وجه از خودپرداز سخخاير بانكها به شخخرح ذيل حسخخاب مي گردد .به ازاي هر بار برداشخخت وجه نقد از خودپرداز،
بانك صادر كننده كارت بايستي  %1,15مبلغ برداشتي بعالوه  1013ريال كارمزد بپردازد كه بخشي به بانك پذيرنده ،بخش
بانك مركزي و بخشي هم سهم شركت خدمات انفورماتيك مي باشد.
بعنوان مثال اگر شخ صي از كارت بانك ملي ،از خودپرداز ساير بانكها مبلغ 2ميليون ريال بردا شت وجه دا شته با شد بانك
ملي بايستي مبلغ  24013ريال كارمزد بپردازد.
بابت پرداخت قبوض از طريق خودپرداز ،در حالت شتابي بانك صادر كننده كارت بايستي مبلغ  2063ريال كارمزد پرداخت
نمايد .همچنين كارمزد مانده گيري از دسخخختگاه خودپرداز مبلغ  1000ريال مي باشخخخد و بابت انتقال وجه كارت به كارت
شتابي مبلغي بين  5000ريال تا  9000ريال كارمزد پرداخت مي گردد( .توسط مشتري)
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خود دريافت
دردستگاه خود دريافت عمليات الكترونيكي خاص جهت پردازش
اسكناس به همراه نرم افزارهاي كاربردي الزم جهت برقراري
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
شعب جهت ارائه خدمات پيش بيني شده نيازمند تجهيزات
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.

خدمات قابل ارائه توسط دستگاههای خود دريافت:
 اعالم مانده
 ارائه صورتحساب
 واريز نقدي به حساب (روزانه تا سقف 50,000,000ريال)
دريافت اسكناس به صورت دسته اي
تشخيص و شمارش اسكناس با سرعت  6برگ در ثانيه
مرجوع نمودن اسكناسهاي نا معتبر
امكان تشخيص  200نوع اسكناس
 بازخريد و واريز ايران چك به حساب
قرائت جوهر مغناطيسي ()MICR
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
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پرداخت قبوض خدماتي از طريق باركد خوان (با امكان قرائت دو جهته)
پرداخت اقساط تسهيالت
فروش شارژ تلفن همراه
پذيرش درخواست افتتاح حساب
پذيرش درخواست صدور دسته چك
خدمات اينترنتي ()Web Kiosk
اطالع رساني ()Info Kiosk

گیشه مکانیزه (كیوسك بانکی)
تعريف  :گیشه مکانیزه تعريف جديدی از كیوسکهای بانکی است كه
عالوه بر قابلیت های كیوسك های موجود ( Info , Web Kiosk
 )Kioskو دستگاههای خودپرداز(به استثنای خدمات نقدی) امکان
صدور و شارژ كارتهای بانکی ( فعال هديه كارت) و كارتهای خدمات
شهری (مترو  ,اتوبوس و تاكسی ها) در آن عملیاتی شده است .ضمنا
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.
تاريخچه  :پیشنهاد ايجاد گیشه مکانیزه با هدف تامین بخشی از كسری كادر متصديان امور بانکی در شعب ،و
ارائه كلیه خدمات حضوری به مشتريان به استثنای عملیات نقدی ،در دی ماه سال  1389توسط مسئول وقت
دايره انفورماتیك اداره امور شعب جنوب تهران به هئیت مديره محترم وقت بانك ارائه و در اسفند ماه همان
سال اولین گیشه مکانیزه بصورت آزمايشی در شعبه فدك(تابعه اداره امور شعب جنوب تهران) نصب و به بهره
برداری رسید .پس از آن مراحل تکمیلی و افزايش خدمات قابل ارائه از طريق گیشه مکانیزه ادامه يافته و در
حال حاضر بالغ بر  600دستگاه كیوسك بانکی با قابلیت گیشه مکانیزه در سطح شعب بانك  ,سازمانها و مراكز
دولتی نصب و به بهره برداری رسیده است .ضمنا يکی از اركان اصلی "شعب تمام الکترونیك(شهاب ملی)"
گیشه مکانیزه بوده و هم اكنون در كلیه شعب افتتاح شده شهاب ملی  ،نصب می باشد.
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فهرست خدمات قابل ارائه از طريق گیشه مکانیزه در شعب :
 -1خدمات مبتنی بر كارت ( رمز اول كارت )
 oاعالم موجودی
 oارائه صورتحساب
 oانتقال وجه از كارت به كارت
 oپرداخت قبوض خدماتی
 oانتقال وجه از كارت به حساب
)راه اندازی اين سرويس برای حسابهای متصل به كارت(

 oتغییر رمز كارت
 oخريد شارژ تلفن همراه
 oپرداخت اقساط تسهیالت از طريق كارت مجازی تسهیالت
 oمسدود نمودن كارت

 -2خدمات مبتنی بر حساب ( رمز حساب )
توجه  :خدمات مشروحه ذيل تعريف و اقدامات
الزم به منظور اجرائی شدن آنها در دست اقدام
می باشد.
 oاعالم موجودی
 oارائه صورتحساب
 oافتتاح حساب ( ثبت اطالعات توسط مشتری
و از طريق كیوسك و احراز هويت و كنترل
صحت اطالعات وارده توسط همکاران در
شعب)
 oبرقراری ارتباط حساب با كارت
 oتغییر حساب پیش فرض مرتبط با كارت
 oقطع ارتباط حساب با كارت
 oنمايش تعداد چکهای پاس شده به تفکیك هر دسته چك
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 oنمايش چکهای برگشتی در صورت وجود
 oدرخواست صدور كارت (در صورت واجد شرايط بودن مشتری و عدم سابقه در لیست سیاه)
 oمشاهده وضعیت تسهیالت اعطايی
 -3خدمات اينترنتی
 oسیستم بانکداری اينترنتی (سبا) با استفاده از
دستگاه Token
 oمانده حساب اينترنتی (با استفاده از شماره
كارت و رمز دوم كارت)
 oانتقال وجه اينترنتی (با استفاده از شماره كارت
و رمز دوم كارت)
 oصورتحساب

اينترنتی

(سیستم

خدمات

اينترنتی)
 oپرداخت اينترنتی قبوض خدماتی (با استفاده از شماره كارت و رمز دوم كارت)
 oپیگیری پرداختهای قبوض
 oخريد شارژ تلفن همراه اينترنتی (با استفاده از شماره كارت و رمز دوم كارت)
 oدريافت شناسه بانکی – شبا
 oدريافت شماره كارت تسهیالت
 -4خدمات اطالع رسانی
 oدسترسی به سايت بانك ملی
 oواحد های بانك ملی
 oمحاسبه درصد سود سپرده ها
 oمحاسبات تسهیالت اعطائی
 oاعالم نرخ روزانه ارز و سکه
 oآموزش خدمات نوين بانك
 oخدمات ريالی
 oخدمات ارزی
 oخدمات الکترونیکی
 oخدمات كارت
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 -5خدمات سازمانها
به منظور واريز به حساب سازمانها و مراكز دولتی با امکان ارائه رسید به مشتريان با فرمت فیش واريزی
نقدی نمونه  576و 577میبايست نسبت به تعريف  Merchant IDبا فرمت مشروحه ذيل برای هر يك
از حسابهای مورد نظر اقدام نمود.
Merchant
ID

شماره

نام

شرح

مبلغ

حساب

سازمان

حساب

واريزی 1

مبلغ

مبلغ

واريزی  2واريزی 3

سقف
واريز

نکات مهم :
 oمشتريان 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 .
 oبا توجه به مشخص بودن مبلغ واريزی در اكثر حسابهای دولتی  ،تا  3مبلغ بصورت پیش فرض نمايش
و در نهايت امکان تعیین مبلغ جديد نیز فراهم گرديد .
 oبه منظور جلوگیری از بروز اشتباه احتمالی در صورت نیاز ،سقف حداكثر مبلغ واريزی نیز تعیین
گرديد.
 oدرج فهرست حسابهای تعريف شده و امکان انتخاب حساب از فهرست موجود پیش بینی شده است.
 oنحوه چاپ فیش دو نسخه ای با پرينتر لیزری  A4به شرح ذيل می باشد.
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 oبه منظور افزايش امنیت فیش های صادره توسط گیشه مکانیزه نسبت به درج باركد در هر دو نسخه
فیش واريز ی با فرمت ذيل اقدام می گردد.

 oبه منظور اعمال كنترل و تعیین اصالت فیش های صادره و عدم تکراری بودن آن توسط سازمانها ،مراكز
دولتی و شعب  ,نرم افزار الزم (تحت  )webبا قابلیت استفاده از باركد خوان تهیه و به سازمانها و مراكز
دولتی ذيربط تحويل میگردد .ضمنا با توجه به درج كد پیگیری در چاپ اسناد امکان تعیین اصالت آنها
از طريق سیستم استعالم لحظه ای و سیستم سبا نیز فراهم می باشد.
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 -6خدمات صدور كارت
 oكارتهای بانکی  :در حال حاضر امکان صدور و شارژ هديه كارت با طرحهای متنوع و درج متن به
انتخاب مشتری( تعیین مناسبت از فهرست موجود و يا ثبت آن توسط مشتری) پیش بینی شده
است .
 oكارتهای خدمات شهری  :امکان صدور و شارژ كارتهای خدمات شهری جهت استفاده در مترو ,
اتوبوس و تاكسی ها از طريق گیشه مکانیزه عملیاتی شده و بررسی های فنی جهت صدور كارتهای
 Hybridبا قابلیت همزمان بانکی و خدمات شهری در دست اقدام می باشد .اين سرويس در حال
حاضر برروی دستگاههای ديواری كه در ذيل مشخصات آن
آمده است اجرايی شده و امکان فروش و يا شارژ كارتهای
م كور را فراهم می نمايد  .همچنین امکان شارژ كارتهای
م كور بر روی دستگاههای سالنی در حال بررسی و اجرايی
شدن می باشد كه سرويس جديد بر روی آنها خواهد بود .
كیوسك ديواری ()ATM Cashless
حسب بررسی تراكنشهای انجام گرفته در دستگاه های  ATMطی
سال  ,1392از مجموع تراكنشهای انجام گرفته حدود  %15تراكنش ها
نقدی(دريافت وجه) و  %85تراكنش ها غیر نقدی میباشد .ل ا با توجه
به امکان ارائه كلیه خدمات غیر نقدی دستگاه خودپرداز از طريق
گیشه مکانیزه و همچنین قیمت پائین تر اين دستگاه در مقايسه با خودپرداز(حدود  1/6قیمت  ,)ATMنمونه
ديواری گیشه مکانیزه ،مشابه خودپرداز ديواری طراحی گرديد .كه هم اكنون در شعب تمام
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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پايانه فروش ()POS
پخخخخايخخخانخخخه فخخخخخروش يا  )Point Of Sale( P.O.Sدستگاهي است كه بطور معمول از طرف بانك يا يك موسسه
مالي تهيه و در مراكز فروش كاال و خدمات نصب مي شود تا در
هنگام خريد و فروش كاال بجاي پرداخت وجه نقد  ،مبلغ معامله
بصورت الكترونيك از حساب خريدار ( دارنده كارت ) برداشت و به
حساب فروشنده (پذيرنده كارت) واريز گردد  .به اين دستگاهها
"كارتخوان" نيز اطالق ميشود.

مزايای استفاده از دستگاه POS
 سرعت دهي و اطمينان بخشي در انجام معامالت
 صرفه جويي در هزينه هاي ملي بابت چاپ  ،توزيع و امحاء اسكناسهاي فرسوده
 رونق تجارت الكترونيك
 كمك به سالمت و بهداشت افراد جامعه
 افزايش ضريب امنيت و ايمني مردم بخاطر بي نيازي از حمل پول نقد
 كاهش چشمگير مراجعات مردم به شعب و دستگاههاي خود پرداز
 دريافت مبالغ باال بدون پذيرش خطر ريسك چكهاي مسروقه و جعلي
 عدم وجود مشكالت مربوط به شمارش پول و برگشت پول خرد الباقي آن
رفع مشكالت مربوط به جمع آوري پول در پايان روز و واريز به حساب در روز كاري بعد (به گونه اي كه پول بصورت
آني به حساب فروشنده واريز مي گردد).
نحوه گزارشگیری از تراكنشهای پايانه فروش:
دارندگان دستگاههاي كارتخوان مي توانند با مراجعه به شعب بانك ملي و درخواست دريافت شناسه كاربري و رمز عبور
سيستم خدمات اينترنتي از طريق سايت اينترنتي بانك به سامانه مذكور دسترسي يابند كه اين سامانه امكان دريافت گزارش
ريز تراكنشهاي انجام پذيرفته توسط پايانه فروش مرتبط با حسابهاي وي را فراهم مي سازد.
از ديگر امكانات سامانه مذكور براي پذيرندگان  POSمي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 امكان جستجوي تراكنش مورد نظر بر اساس اطالعات موجود از جمله :شماره كارت مورد استفاده در تراكنش ،مبلغ،شماره ارجاع ،شماره پيگيري ،شماره پذيرنده ،شماره پايانه و ...
 مشاهده اطالعات تراكنشهاي ناموفق. امكان دريافت صورتحساب كليه حسابهاي سيباي مشتري ]كه در سامانه افزوده شده باشند[ در بازه زماني دلخواه.35

انواع دستگاه POS

 بر اساس نوع ارتباط
Dial Up POS -1

جزو رايج ترين نوع  POSبوده و با استفاده از يك مودم داخلي و يك رشته خط تلفن با مركز سوئيچ كارت ارتباط
بر قرار مينمايد.
Lan POS -2

در مراكزي كه نياز به ن صب چند د ستگاه  POSبا شد با ات صال كارت
شبكه موجود در دستگاه به يك هاب سوئيچ و با استفاده از بسترهاي
ارتباطي موجود از قبيل شخخخبكه  WANو يا حتي اينترنت ارتباط با
مركز سوئچ كارت بر قرار ميشود.
Mobile POS -3

در مكانهايي كه امكان برقراري ارتباط از طريق خط تلفن ميسخخر نبوده
و يا دستگاه  POSبصورت سيار مورد استفاده قرار گيرد با نصب سيم
كارت در داخل دستگاه و با اتصال به شبكه تلفن همراه و استفاده از
سخخخرويسخخخهاي  )Global System for Mobile( GSMو يا

 )General Packet Radio Service( GPRSارتباط با مركز
سوئچ كارت بر قرار ميشود.
ارتباط از طريق  GPRSبدليل اسخختفاده از  IPو نحوه ارتباط از نظر
سرعت انتقال اطالعات  ،امنيت و صرفه جوئي در هزينه از سرويس
 GSMمناسبتر ميباشد.
)Wi Fi( Wireless POS -4
مورد استفاده در مكانهايي نظير رستورانها و پمپ بنزين هااين  POSها از دو قسمت تشكيل شده اند:
الف)پايه ( : )Baseبعنوان گيرنده و همچنين با اتصال به منبع تغذيه وظيفه شارژ هندست را به عهده دارد.
ب)هند ست ( : )HandSetعمليات ك شيدن كارت  ،وروداطالعات و چاپ ر سيد از طريق هند ست انجام مي
شود.
حداكثر برد مفيد هندست دستگاه  30الي  40متر ميباشد.
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 بر اساس نوع عملیات
OnLine .1

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.
OffLine .2

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

 .3پرداخت خاص:

در راستاي تحقق گسترش فرهنگ پرداخت الكترونيك در سطح سازمانها و نهادهاي دولتي امكان پرداخت خاص
فراهم گرديد بدين صورت كه با كشيدن كارت بر روي پايانه فروش  ،مبلغ برداشت شده از كارت با درصد هاي
متفاوت به حسابهاي متفاوت واريز ميگردد .

انواع خدمات دستگاه  POSبانك ملی ايران:
 -1اعالم مانده كارت در هر زمان
 -2انجام خريد ( برداشت از كارت مشتري و واريز به حساب پذيرنده كارت )
 -3پرداخت انواع قبوض خدماتي
 -4پيگيري قبض
 -5خريد شارژ انواع سيم كارت (همراه اول -ايرانسل  -رايتل )
-6ارائه خدمات خاص به ادارات و سازمانهاي دولتي با استفاده از سيستم  PC-POSو POS PRINTER

نحوه درخواست دستگاه POS
مشتريان جهت ثبت درخواست دستگاه  POSمي بايستي به سايت شركت پرداخت الكترونيك سداد )( sadad.co.ir
مراجعه و در قسمت درخواست پذيرندگي درخواست خود را ثبت نمايند و پس از تائيد توسط شعبه ،درخواست از سمت
شرك پيگيري ميگردد .مدارك الزم جهت ثبت درخواست در سايت شركت موجود مي باشد.
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سیستم :PC-POS
باتوجه به نياز بعضي از ادارات و سازمانها در خصوص تعريف چند حساب براي يك دستگاه  ، POSبانك ملي ايران تصميم
به گسترش سيستم  POSو اتصال دستگاه پايانه فروش به سيستم  PCنموده است كه در حال حاضر اين پروژه جهت
سازمان امور مالياتي  ،سازمان تامين اجتماعي  ،ادارات ثبت اسناد كشور انجام پذيرفته است .
بعنوان مثال در سازمان امور مالياتي با توجه به نوع پرداخت مؤدي  ،نوع حساب از طريق  PCانتخاب و پس از كشيدن كارت
بر روي پايانه فروش عالوه بر چاپ رسيد از دستگاه  ،چاپ قبوض مالياتي با استفاده از چاپگر متصل به سيستم نيز انجام
ميشود  .بدين صورت ارباب رجوع نيازمند مراجعه به بانك و پرداخت قبوض در شعب نخواهند بود .

سیستم POS PRINTER
به منظور مكانيزه نمودن هرگونه واريز هاي متعدد نقدي به ح سابهاي م شخص از جمله واريز به ح سابهاي دولتي و خزانه
داريكل با امكان چاپ فيشهاي دو نسخه اي و سه نسخه اي از  POS PRINTERاستفاده مي گردد.

مقايسه  POS PRINTERو PC POS
شباهت :
 oانجام عمليات مالي از طريق POS
 oامكان چاپ اسناد از طريق چاپگر جانبي
تفاوت :
 oعمليات مربوط به  PC POSميبايسخخخت صخخخرفا“ از طريق اپراتور انجام گيرد ولي عمليات مربوط به POS
 PRINTERبعلت سادگي  ،امكان انجام از طريق مشتري را نيز دارد.
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 POS PRINTER oمعموال به يك حساب مرتبط ميگردد در صورتيكه  PC POSامكان ارتباط به چند حساب
را دارد.

POS PRINTER & BARCODE READER
ا ستفاده از باركدخوان در كنار  , POSورود شنا سه قبض و پرداخت را ت سهيل نموده و چاپگر مت صل به  POSامكان پرفراژ
قبوض خدماتي را توام با پرداخت آن فراهم مي آورد.

دستگاه ( PinPadپايانه شعب)
دارندگان ملي كارت مي توانند با مراجعه به شخخعب از طريق دسخختگاههاي ( PinPadپايانه شخخعب) از خدمات ذيل بهرهمند
گردند:
 دريافت وجه (صرفا با كشيدن كارت)
 واريز وجه (با كشيدن كارت و يا از طريق صفحه كليد)
 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
 نمايش شماره حساب مرتبط با ملي كارت (كشيدن كارت و يا از طريق صفحه كليد)
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شاپرك(شبکه الکترونیکی پرداخت كارتی)
نظام بانكداري كشور در سالهاي گذشته با روندي رو به رشد از منظر اتكاء به فناوريهاي اطالعات روبهرو بوده است
كه استفاده گسترده از پايانههاي فروش در دورترين نقاط كشور از آن جمله است.
با راهاندازي شاپرك انتظار مي رود كليه فعاليتهاي شركتهاي ارائه دهنده خدمات پرداخت الكترونيك ()PSP
تحت يك استاندارد واحد انجام گيرد .انجام اين مهم بانك مركزي را قادر خواهد ساخت تا نظارتي دقيق و همه جانبه
بر عمليات بانكي كه از طريق پايانههاي فروش ( )POSانجام ميشود ،داشته باشد كه از آن جمله :تطبيق عمليات
پايانهها با ضوابط مبارزه با پولشويي و پوشش مناسب پايانهها در سراسر كشور را مي توان برشمرد .بطور خالصه
چشمانداز و اهداف شاپرك را مي توان اينگونه بيان نمود”:چشمانداز شاپرك جايگزيني تبادل الكترونيكي به جاي
تبادل فيزيكي پول همراه با نظارت مستمر هوشمند نظام پرداخت كشور است”.
لذا بطور خالصه ميتوان گفت :شاپرك يك نهاد حاكميتي است كه رابط ميان بانك مركزي ،شبكه بانكي و شركتهاي
 )Payment Service Provider(PSPاست و استانداردسازي پرداختهاي كارتي ،كنترل و نظارت متمركز در
شبكه پرداخت ،باز توزيع سرمايهگذاريهاي انجام شده و هدايت منابع بانكها به سمت امور بهينه  ،گسترش بازار
كارتي و نظارت بر عملكرد پايانهها را ميسر ميسازد.
در طرح شاپرك واريز آني وجوه تراكنشها به حسابهاي مربوطه منتفي و كليه واريزها از طريق زيرساختهاي ملي
تسويه و پرداخت (هستة واريز مستقيم پايا) صورت گرفته و تحت نظارت و كنترل دقيق بانك مركزي ج.ا.ا صورت
مي پذيرد و تسويه حساب با پذيرندگان مطابق با سامانه پايا و در سيكل هاي مشروحه ذيل طي روز انجام مي پذيرد
:
سيكل هاي گردش مالي شاپرك در سامانه پايا
شماره
سيكل

شروع عمليات شروع واريز به
شاپرك و پايا حساب پذيرندگان

شرح

1

تراكنش هاي انجام شده از ساعت  18عصر روز قبل تا  4صبح

04:00

07:00

2

تراكنش هاي انجام شده از ساعت  4صبح تا  8صبح

08:00

10:15

3

تراكنش هاي انجام شده از ساعت  8صبح تا  10صبح

10:00

12:15

4

تراكنش هاي انجام شده از ساعت  10صبح تا  12ظهر

12:00

14:15

5

تراكنش هاي انجام شده از ساعت  12ظهر تا  14بعد از ظهر

14:00

16:30

6

تراكنش هاي انجام شده از ساعت  14بعد از ظهر تا  16:30عصر

16:30

19:00

7

تراكنش هاي انجام شده از ساعت  16:30عصر تا ساعت  18عصر

18:00

21:00
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واريز در روزهاي تعطيل در دو سيكل 4و  5طي ساعت هاي  14:15و  16:30صورت مي پذيرد.
تراكنش هائي كه با مغايرت مواجه مي شوند پس از  48ساعت توسط گروه رفع مغايرت شاپرك به حساب
واريز خواهد شد.
نكته مهم  :در طرح شاپرك كليه امور خريد ،نصب ،پشتيباني و رفع مشكالت پايانه هاي فروش(اعم از سخت فزاري ،نرم
افزاري) و رفع مغايرت به شركتهاي ) PSP(Payment Service Providerواگذار خواهد شد و انجام امور فوق توسط
بانكها ممنوع مي باشد.

سامانه آذرخش
امروزه با فراگيرشدن استفاده ازگوشي هاي همراه و همچنين رشد وتوسعه امكانات متنوع اين وسيله،موجب شده است كه
طرحهاي كاربردي بسياري برروي اين ابزار پياده سازي گردد و به مصرف كنندگان مختلف ارائه گردد.
براين اساس بانك ملي ايران نيز بمنظور بهره گيري از اين ابزار ،پروژه اي را تعريف و نسبت به طراحي و ايجاد سامانه اي
تحت عنوان " آذرخش" اقدام نموده است .هدف ازاجراي اين طرح استفاده ازگوشي هاي تلفن همراه با بكارگيري فنآوري
باركدهاي دو بعدي ميباشد،بنحوي كه دستگاه گوشي همراه مشتريان بتواند جايگزين كارتهاي بانكي آنها در استفاده از
 ATM ,POSويا كيوسك گردد .و نياز به حمل فيزيكي كارتهاي متعدد توسط افراد نباشد .به اين منظور الزم است اطالعات
كارت عابر بانك به شكل كدهايي به گوشي تلفن همراه منتقل شود .
درحال حاضراكثر گوشيهاي موجود در ايران حداقل توانايي اجراي برنامههاي جاوا را دارند و از طرف ديگر اين گوشي ها به
علت داشتن سيستم عامل هاي پيشرفتهاي همچون اندرويد  ،ويندوز  phoneو  IOSهمچنين صفحه هاي رنگي با رزولوشن
( )Resolutionباال امكانات زيادي را براي نمايش كدهاي دو بعدي در اختيار قرار ميدهند.
اجزاي تشكيل دهنده اين سامانه
 در شعب :
 -1نصب نرم افزار اصلي سامانه تحت سيستم عامل ويندوز
در شعب بانك
 -2تجهيز سيستم مورد نظر در شعبه به ماژولهاي كارتخوان
مغناطيسي ,بلوتوث و wifi
 -3انتقال نرم افزار كاربردي سامانه به گوشي همراه مشتريان
(مشابه نرم افزار همراه بانك)
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(در حال حاضر نسخه سيستم عامل اندرويد  2,2آماده
استفاده بوده و نسخه هاي مربوط به سيستم عاملهاي
 Java, IOS ,Symbianو Windows Phone
درحال تهيه ميباشد)
 در مراكز فروش
 -4دستگاه پايانه فروش )(POS
 -5دستگاه باركدخوان دستي دو بعدي به دستگاه POS
 -6نصب نرم افزار جديد  POSمربوط به سامانه آذرخش
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
ذيل انواع سيستم عامل و شيوه نصب برنامه براي هر يك از آنها بيان شده است:
رديف سيستم عامل  /پلتفرم

شيوه نصب

1

جاوا ()Java

مراجعه حضوري به شعبه و ارسال برنامه از كامپيوتر متصدي به گوشي
مشتري از طريق بلوتوث

2

سيمبين ()Symbian

مراجعه حضوري به شعبه و ارسال برنامه از كامپيوتر متصدي به گوشي
مشتري از طريق بلوتوث

3

اندرويد ()Android

مراجعه حضوري به شعبه و ارسال برنامه از كامپيوتر متصدي به گوشي
مشتري از طريق بلوتوث

4

آياواس ()iOS

مراجعه حضوري به شعبه و يا دانلود از Storeهاي مرتبط با iOS

5

ويندوزفون
()WindowsPhone

مراجعه حضوري به شعبه و يا دانلود از Storeهاي مرتبط
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نحوه استفاده از سامانه توسط مشتريان :
 )1نصب و راه اندازي نرم افزار كاربردي سامانه با مراجعه به شعب بانك
 )2انتقال اطالعات كارت هاي مورد نظر به نرم افزار كاربردي نصب شده در گوشي
همراه از طريق شعب بانك
 )3تبديل اطالعات كارت به باركد دوبعدي از طريق نرم افزار كاربردي نصب شده به
هنگام مراجعه به مراكز خريد
 )4استفاده از باركد دوبعدي توليد شده از طريق نرم افزار كاربردي بجاي كشيدن
كارت در دستگاه هاي  POSمجهز به باركدخوان دوبعدي

تلفن بانك
تلفن بانك سیبا:
مشخخختريان بانك ميتوانند از طريق تماس با شخخخماره تلفن هاي
 09622و  )021( 2784و وارد نمودن شخخماره كارت يا شخخماره
ح ساب سيباي خود از سروي سهاي تلفنبانك به شرح زير بهره
مند شوند:
(توجه :در حال حاضر تعداد خطوط سامانه  09622هزار خط و
تعداد خطوط  2784سیصد خط می باشد).
با وارد نمودن شماره حساب و رمز حساب:
 اعالم موجودي حسخخخاب بصخخخورت لحظهاي(مانده مؤثر و
مانده در دسترس)
 اطالع از سه گردش آخر حساب
 دريافت صورتحساب از طريق نمابر
 تغيير رمز حساب
 اطالع از آخرين وضعيت چك مورد نظر
 دريافت اطالعات تسهيالت مرتبط(سررسيد قسط و مانده بدهي)
توجه  :رمز ح ساب  4رقمي بوده و براي دريافت آن بايد به شعبه مراجعه نمود ضمنا با وارد كردن شماره كارت و رمز دوم
نيز مي توان از طريق تلفنبانك به آن دسترسي يافت.
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با وارد نمودن شماره كارت و رمز دوم كارت:
 اعالم موجودي حساب ترجيحي روي كارت بصورت لحظهاي(مانده مؤثر و مانده در دسترس)
 اطالع از سه گردش آخر حساب
 دريافت صورتحساب از طريق نمابر
 اعالم مفقودي كارت
 اعالم رمز حساب
 دريافت اطالعات تسهيالت مرتبط(سررسيد قسط و مانده بدهي)
 پرداخت قبوض خدماتي
با وارد نمودن شماره كارت و رمز دوم كارت و همچنين شناسه قبض و شناسه پرداخت  ،امكان پرداخت كليه قبوض
خدماتي از جمله آب ،برق ،تلفن ثابت ،تلفن همراه ،گاز و قبوض شهرداري فراهم مي باشد.

همراه بانك
اولين نسخه همراه بانك ،بانك ملي در تاريخ  87/10/22راهاندازي گرديد ،هم اكنون برنامه همراه بانك در دو نسخه اندرويدي
و آي او اس ارائه مي گردد و آخرين نسخه نرم افزار گوشي هاي سيمبين نيز در سايت بانك ملي در دسترس ميباشد.
خدمات ارائه شده از طريق همراه بانك نسخه  4,11اندرويد به شرح ذيل ميباشد:
خدمات حساب
 مانده حساب صورتحساب انتقال وجه شامل : .1انتقال از حساب به كارتهاي ملي تا سقف  100ميليون ريال
 .2انتقال به حساب خود ( حسابهاي داراي يك شماره مشتري) تا
سقف نامحدود
 .3انتقال به حساب ديگران در بانك ملي تا سقف  100ميليون ريال
 .4انتقال وجه پايا ( بين بانكي) تا سقف  5ميليون ريال
 .5انتقال وجه درون بانكي به شماره موبايل تا سقف  100ميليون
ريال
توجه  :مجموع سقف مجاز روزانه انتقال وجه درون بانكي مبلغ  100ميليون ريال مي باشد.
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-

پرداخت اقساط تسهيالت درون بانكي و بين بانكي
دريافت اطالعات تسهيالت دريافتي مشتري(شماره تسهيالت ،مبلغ قسط جاري ،تاريخ سر رسيد قسط جاري،
تعداد اقساط معوقه و مبلغ بدهي )
خريد شارژ سيم كارت
دريافت شماره مشتري

خدمات كارت
 مانده كارت انتقال وجه كارت به كارت اعالم مفقودي كارت گردش كارت خريد شارژ سيم كارت شارژ مستقيم سيم كارت -ليست حسابهاي متصل به كارت

خدمات قبوض
 پرداخت قبض پرداخت خاص شماره هاي ارسال كننده قبض قبوض ذخيره شده قبوض پرداخت نشده -قبوض پرداخت شده

45

خدمات چك
-

استعالم چك

-

تاريخ سررسيد چك

-

انتقال اطالعات چك به سيم كارت فعلي

ديگر خدمات
 اطالعات سه شارژ آخر شارژهاي خريداري شده در تاريخ بررسي نسخه دريافت آخرين پاسخ يافتن شعب در محيط اطراف -يافتن شعب

مديريت حساب
 به روز رساني اطالعات حساب دريافت رمز حساب انتقال اطالعات حساب به سيم كارت فعلي محاسبه شبا تغيير رمز حساب -ليست حسابها
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تنظیمات
 تغيير زبان انتخاب نوع ارتباط تنضيمات حالت پيش فرض پاك كردن صندوق پيام تم تغيير رمز نرم افزار مجوز انتقال به موبايل شماره هاي پر كاربرد حذف اطالعات سيم كارت تنظيم زنگ پيام-

-

ويژگی های نسخه جديد : 4,11
امکان دريافت شماره مشتری در سرويس خدمات حساب
بهبود سرويس های پرداخت قبوض به صورت يك منوی مستقل و با امکان:
افزودن شمارههای ارسال كننده قبض
افزودن قبوض پر كاربرد
نمايش قبوض پرداخت نشده
نمايش قبوض پرداخت شده
امکان دريافت رمز حساب بر اساس شماره حساب
امکان مشاهده نام صاحب حساب پس از محاسبه شبای ملی
امکان ح ف اطالعات سیم كارت
بهبود روش افزودن آيتمهای پركاربرد (يکی كردن منوی افزودن آيتم ها)
امکان سازگاری نرم افزار يا سیم كارت های طرح ترابرد
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توجه  :به منظور فعالسازي اين سامانه مشتري ابتدا به شعبه مراجعه نموده و برگه درخواست فعالسازي استفاده از اين
سامانه را تكميل نمايد ،پس از آن تحويلدار شعبه تلفن همراه اعالمي مشتري را تنها با يك شماره حساب مشتري توسط
گزينه  43Dنرمافزار تحويلداري مرتبط مينمايد.

ساپتا ()SMS Alert
بانك ملي ايران از ابتداي سال  91سرويسي به نام ساپتا را راهاندازي
نمود كه م شتريان اين سي ستم به محض انجام انواع تراكنش بر روي
حسخخخاب هاي متمركز پيامكي مبني بر تراكنش موصخخخوف را دريافت
مينمايند.
از ديگر امكانات اين سيستم عبارتند از:
 ارسخخال پيامك مبني بر انجام تمامي تراكنشهاي واريز و برداشخخت بر روي حسخخاب(شخخرح تراكنش 5 ،رقم انتهايي
شماره حساب ،مبلغ مانده و تاريخ و زمان انجام تراكنش)
 ار سال پيامك مبني بر واريز وجوه د ستهاي به ح ساب مانند واريز سود سپردهها و  (...شرح تراكنش ،مبلغ ،مانده
حساب ،تاريخ و ساعت انجام تراكنش دستهاي5 ،رقم انتهايي شماره حساب)
 ارسخخال پيامك مبني بر اعالم سخخر رسخخيد اقسخخاط تسخخهيالت(نمايش شخخماره تسخخهيالت دريافتي ،مبلغ پرداختي در
سررسيد ،تاريخ سررسيد)
فعالسازي اين سرويس تنها از طريق شعبه و توسط گزينه  4191تحويلداري شعبه ميباشد.
به منظور م شاهده  5درخوا ست نهايي م شتري از اين سرويس نيز گزينه  4192قابل ا ستفاده براي تحويلداران شعبه
ميباشد.
مقرر گرديده در آينده نزديك براي اين سخخرويس كارمزد درنظر گرفته شخخود كه كارمزدهاي مزبور به صخخورت ادواري از
حساب اشخاص كسر ميگردد .كارمزد مربوطه براي سال  96مبلغ  60،000ريال به ازاء هر شماره مشتری ميباشد( .
بخشنامه مرتبط شماره  950017042835مورخ ) 1395/12/03
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به منظور جلوگيري از سوء ا ستفاده و خ سارت هاي احتمالي ضروري ا ست واحدها تا زمان اجراي ا صالحات مدنظر ،از
فعال سازي سرويس ساپتا براي ا شخاص وكیل  /قیم ،مرتبط با ح ساب هايي كه داراي وكالتنامه  /قيم نامه ميبا شند
خودداري نمايند  ( .بخشنامه شماره  960017043079مورخ )1396/03/27
اصالح شماره موبايل مرتبط با ساپتا توسط شعب
نظر به اينكه امكان كنترل كردن شماره  11رقمي تلفن همراه در هنگام ثبت ساپتا تو سط كاربران و تحويلداران شعبه
وجود ندارد بع ضاً يك شماره ح ساب ا شتباهاً به شماره تلفن همراه ديگري در ساپتا مرتبط ميگردد و منجر به ار سال
پيامك هاي غيرمرتبط براي صاحب تلفن مي گردد .در اينگونه موارد براي ا صالح شماره موبايل م شتريان اقدامات ذيل
صورت پذيرد:
.1

ورود به سامانه جامع گزارش مديريتي /گزارشها /گزارش متمركز /كليه گزارشهاي مربوط به حساب متمركز /گزارش

جستجوي شماره حسابهاي مرتبط با تلفن همراه مشتريان در سرويس ساپتا
.2

وارد نمودن شماره تلفن همراه متقاضي (مشترك تلفن همراه كه پيامك به اشتباه براي وي ارسال مي گردد).

 .3كليك كردن بر روي دكمه مشاهده گزارش
.4

يافتن شماره حساب نامرتبط با شماره تلفن اعالمي

 .5مشاهده گزارش  4192نرم افزار تحويلداري ) (tellerبراي يافتن شعبه اي كه درخواست مربوطه را به اشتباه ثبت
نموده است .
 .6تماس با شعبهاي كه به اشتباه درخواست مشتري را ثبت نموده و اطالع رساني به منظور اصالح درخواست مشتري
اصلي .
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سامانه رعد ملی
در راستاي توسعه خدمات نوين بانكي بر روي تلفن همراه سامانه رعد ملي مبتني بر بستر (Unstructured ( USSD
 Supplementary Service Dataكه از طريق اپراتور هاي تلفن همراه ارائه مي گردد راه اندازي گرديد.اين سامانه
با شماره گيري عبارت  *717#از طريق گوشي همراه فعال مي گردد.
اين سامانه در دهه فجر سال  91راهاندازي گرديد كه برخي از
ويژگيهاي آن به شرح ذيل مي باشد:
 عدم وابستگي به نوع ,مدل و سيستم عامل گوشي همراه
 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 كانال  GSMو عدم وابستگي به
ساير كانالها
براي استفاده از اين سامانه مشتريان مي توانند از طريق
تلفن همراه خود  *717#را شماره گيري نموده و با ارسال عدد  7در اين سامانه ثبت نام نمايد .ضمنا ميبايست
ابتدا كارت بانكي شخص در اين سرويس ثبت گردد.
از جمله سرويسهاي اين سامانه عبارتند از :
 دريافت موجودي
 خريد (با اطالع از شماره پايانه فروش فروشنده)
كليه فروشخخندگان محترمي كه داراي پايانه فروش بانك ملي ايران مي باشخخند مي توانند با اعالم شخخماره پايانه
خود به دارندگان كارت هاي بانك ملي ايران امكان پرداخت وجه خريد را از طريق سخخخامانه رعد ملي بدون
استفاده از كارت و دستگاه كارتخوان فراهم نمايند .ضمناً اين فروشندگان در صورت عدم آگاهي از شماره پايانه
خود به منظور آگاهي از شماره پايانه مي توانند آن را كه به صورت عددي  8رقمي است در رسيد پايانه فروش
خود مالحظه نمايند.
 پرداخت قبض
 انتقال كارت به كارت(مقصد اشخاصي هستند كه قبال عضو اين سامانه شدهاند).
 پرداخت اق ساط ت سهيالت غير متمركز(در صورتي كه شماره كارت ت سهيالت مزبور قبال در اين سامانه ا ضافه
شده باشد).
 دريافت رمز يكبار مصرف ) (OTPبه منظور تجمين امنيت در سامانه بانكداري اينترنتي(سبا)
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توجه  :پس از هر عملیات مالی يك رسید از طريق  SMSبرای مشتری ارسال می گردد .ضمنا در خصوص
سرويس خريد عالوه بر مشتری يك رسید از طريق  SMSبرای فروشنده نیز ارسال می گردد.

نحوه فعال نمودن رمز ياب رعد ملي
امكان استفاده از اين سامانه بعنوان دستگاه توليد رمز يكبار مصرف
مشترياني كه در سامانه بانكداري اينترنتي (سبا) ثبت نام نموده اند
فراهم بوده و مشخخختريان مي توانند با مراجعه به شخخخعب يك كارت
حاوي مجوز فعال سازي رمزياب رعدملي را دريافت نموده و با وارد
كردن آن در سخامانه ,از تلفن همراه خود بعنوان دسختگاه توليد رمز
يكبار مصرف استفاده نمايند.
توجه  :شماره سريال مربوط به رمزياب رعد ملي همانند  OTPهاي
فيزيكي قبل از تحويل به م شتريان در سي ستم تحويلداري شعبه
ثبت مي گردد .ضخخخمنا راهنماي نحوه فعال نمودن رمزياب رعدملي
در پشت كارت درج شده است.
كليدهاي ميانبر(  )Short Codeسامانه رعد ملي
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سامانه مركزي مديريت و نظارت رعد ملي
 -1مديريت محدوديت ها
 oتعيين سقف مبلغ انتقال براي هر كارت
 oامكان مديريت تخصيص حساب مجازي به يك شماره موبايل و بازپس گيري آن
 -2مديريت پیام ها وتراكنش ها
 oامكان ثبت پيام هاي دريافتي
 oامكان ثبت پيام هاي ارسالي
 oامكان ثبت تراكنش هاي كانال پرداخت
 oامكان ثبت تراكنش ها ي هر حساب خاص
 oامكان رديابي تراكنش ها
 - 3زير سیستم گزارشات
 oامكان گزارش گيري بر حسب شماره موبايل
 oامكان گزارش گيري از كارت هاي متصل به موبايل
 oامكان گزارش تاريخچه سرويس هاي هر كارت
 oامكان گزارش تراكنش ها بر اساس موفقيت يا عدم موفقيت
 - 4مديريت مشتريان
 oامكان تعريف ,تغيير و يا حذف مشتريان
 oجستجوي مشتريان بصورت پارامتريك
 oصدور و تغيير رمز
 oامكان فعال و غير فعال كردن سرويس ها براي مشتريان
 oمشاهده وضعيت مشتري (فعال ،غير فعال ،مسدود)
 oمشاهده و پيگيري رخدادهاي صورت گرفته توسط كاربر
 - 5مديريت كاربران
 oامكان تعريف ,تغيير و حذف نقش
 oامكان تعريف ,تغيير و حذف منابع هر نقش
 oتعريف سطوح دسترسي براي هر كاربر
 oكنترل كليه دسترسي ها و پياده سازي logهاي امنيتي
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سيستم بانكداري اينترنتي (سبا)
بانك ملي ايران با هدف گ سترش بانكداري الكترونيكي و
كاهش ح ضور م شتريان در شعب بانك در سال  1386اقدام
به راهاندازي سي ستم بانكداري اينترنتي ( سبا) نموده ا ست.
اين سي ستم تحت محيط  WEBبوده و امكان ارائه برخي از
خدمات بانكي را از هر نقطه و از طريق اتصخخخال به سخخخايت
اينترنتي سخخبا توسخخط تنها يك رايانه شخخخصخخي و يك خط
اينترنت و مرورگرهاي اينترنتي فراهم مينمايد.
در حال حاضر سبا با اغالب مرورگرهاي اينترنتي از قبيل
Google ،Mozilla FireFox،Internet Explorer
 Opera،Apple Safari،Chromeو  ...سازگار ميباشد.
سي ستم مزبور با سي ستم يكپارچه بانك ملي ايران ( سيبا) در ارتباط بوده و ا ستفاده از آن براي كليه م شترياني كه داراي
حساب در سيبا ميباشند ،ميسر است.
 براي عضويت در سبا نياز است تا كاربران وارد وب سايت سبا شده (خدمات
الكترونيك /بانكداري اينترنتي ( سبا) /ورود به سامانه سبا /ع ضويت در سبا ) و در
ق سمت ثبت ع ضويت در سبا اطالعات مربوط به خود را اعم از تاريخ تولد  ،شماره
شناسنامه  ،شماره مشتري ،شماره حساب و نام كاربري پيشنهادي( 7كاراكتر) و
شخخعبه دريافت كننده دسخختگاه رمزياب را وارد نموده و پس از تجييد سخخيسخختم 3
كاراكتر به انتهاي كد كاربري پيشخخخنهادي اضخخخافه نموده و كد كاربري نهايي(10
كاراكتر) را به همراه شخخماره پيگيري به مشخختري نمايش ميدهد كه بهتر اسخخت
مشخخختريان به منظور مراجعات بعدي اطالعات فوق را يادداشخخخت نموده و يا چاپ
نمايند و پس از  24ساعت با در د ست دا شتن شماره پيگيري به منظور دريافت
دستگاه رمزياب به شعبه مراجعه نمايند.
تحويلدار شعبه با احراز هويت م شتري با ا ستفاده از يكي از گزينههاي شماره پيگيري ،شماره ح ساب و يا شماره
مشتري از طريق گزينه  441تحويلداري شعبه ) (Tellerنسبت به ثبت شماره سريال دستگاه رمزياب مربوطه با توجه
به نوع و مدل دستگاه رمزياب ( )Amp OTP،Vasco 260،Vasco 300اقدام مينمايند .پس از  48ساعت با ورود
شناسه كاربري( 10كاراكتر) و رمز عبور دريافتي از دستگاه رمزياب از طريق وب سايت امكان بهرهبرداري از سبا براي
مشتري فراهم ميگردد.
 در صورتي كه كاربر د ستگاه رمزياب خود را مفقود نمايد يا د ستگاه رمزياب معيوب با شد مي باي ست به وب سايت
سبا مراجعه و از قسمت " درخواست دستگاه رمزياب جديد " دستگاه ديگري درخواست نمايد و پس از  24ساعت
به شعبه مربوطه مراجعه نمايد .مت صديان شعب نيز براي پردازش درخوا ست م شتريان از طريق گزينه  442سيبا
عمل نمايند.
53

 در صورتي كه شنا سه كاربران در سامانه سبا غيرفعال گردد باي ستي به وب سايت سبا مراجعه و درخوا ست "
فعال سازي شنا سه كاربري " را تكميل و  24ساعت بعد به شعبه مربوطه مراجعه نمايند .مت صديان شعب نيز براي
پردازش درخواست مشتريان از طريق گزينه  443سيبا عمل نمايند.
 اگر كاربران سامانه سبا شنا سه كاربري خود را فراموش نمايند مي توانند با مراجعه به شعب بانك ملي ( ترجيحا
شخخعبه ثبت اولين درخواسخخت) شخخناسخخه خود را بازيابي نمايند .متصخخديان شخخعب مي توانندشخخناسخخه كاربري تمامي
م شتريان شعبه خود را از طريق گزارش مديريتي م شاهده نمايند .همچنين مي توانند از طريق ثبت درخوا ست در
سامانه پيشخوان خدمت شناسه كاربري ساير مشتريان را بازيابي نمايند.
 اگر دسخختگاه رمزياب مشخختريان قفل ) (lockگردد شخخعب مي بايسخختي با ثبت يك درخواسخخت (تيكت) در سخخامانه
پيشخوان خدمت نسبت به دريافت عدد  unlockاقدام نمايند.
از جمله خدمات بانكي ارايه شده توسط سبا ميتوان به موارد زير اشاره نمود:





امكان م شاهده خال صه صورتح ساب به تفكيك انواع ح سابها و همچنين اطالع از مجموع موجودي ح سابهاي تعريف
شده در سيستم سيبا كه اصوالً بايد تحت يك شماره مشتري افتتاح شده باشند.
دريافت مانده حساب با امكان نمايش مانده مؤثر ،مانده جاري و مانده قابل دسترس
دريافت صورتحساب به صورت سي گردش آخر و دورهاي
انتقال وجه
 .1به حساب خود شخص (تا سقف  10ميليارد ريال روزانه)
 .2به حساب سايرين (تا سقف  10ميليارد ريال )
 .3انتقال وجه بين بانكي(ساتنا) ( تا سقف 500ميليون ريال از هر حساب)
 .4انتقال وجه بين بانكي(پايا) ( تا سقف 500ميليون ريال از هر حساب هر بار  50ميليون ريال)
 .5انتقال وجه كارت به كارت ( تا سقف  30ميليون ريال از هر كارت)
 .6ر سيد واريز وجه – كارايي اين گزينه زماني ا ست كه م شتري نياز به م شاهده و يا چاپ ا سناد واريزي خود
دارد.
 .7مديريت ح سابها – تعداد  20تا از ح سابهاي شناخته شده ديگران را به منظور ا ستفادههاي بعدي در بانك
اطالعاتي مشتري نگه ميدارد.

 پرداخت قبوض خدماتي
 د ستور پرداخت – با تعريف د ستور پرداخت امكان انتقال وجه از هريك از ح سابهاي م شتري به هر ح ساب متمركز
ديگري در بانك از جمله حسابهاي شخص با مبلغ معين در بازههاي زماني مشخص تكرار ميگردد(.حواله منظم)
سرويس دستور پرداخت يكي از سرويسهاي نوين سيستم هاي بانكداري اينترنتي در دنيا ميباشد .با استفاده از اين سرويس
ميتوان با تعريف يك دستور پرداخت ،معين كرد كه انتقال وجهي از هريك از حسابهاي مشتري به هر حساب متمركز ديگري
در بانك از جمله حسابهاي خود شخص ،با مبلغي معين ،بصور مكرر اجرا شود .در اين سرويس ميتوان درخواست كرد كه
انتقال وجه مورد نظر در دوره هاي معيني ،از جمله ماهانه ،هفتگي و روزانه صورت پذيرد .بطور مثال مي توان معين كرد كه
انتقال وجهي بصورت ماهانه در روز پنجم هر ماه انجام شود و اين انتقال وجه ها به مدت  8ماه ادامه يابد ،يا بعنوان مثال
ديگر مي توان معين كرد كه انتقال وجه مورد نظر بصورت هفتگي در روزهاي سه شنبه هر هفته و جمعا به مدت  4هفته
54

اجرا گردد .بدين منظور كافيست با ورود به سرويس بانكداري اينترنتي و انتخاب گزينه دستورپرداخت نسبت به تعريف دستور
پرداخت مورد نظر اقدام نمود و سيستم بصورت خودكار بدون نياز به حضور و ورود به سيستم ،در زمانهاي مقرر و طبق
شرايط اعالمي نسبت به اجراي دستور پرداخت مورد نظر اقدام خواهد كرد.
 مي توان وضعيت اجراي دستور پرداختها را در هر لحظه پيگيري كرد.
 مي توان ليست دستور پرداختهايي را كه بر روي حسابهاي شخص تعريف شده مشاهده كرد
 اگر از ادامه اجراي دستور پرداخت منصرف شويد ،مي توان دستور پرداخت را حذف كرد.
 خدمات چك
 .1امكان تعيين مبلغ چكهاي صادر شده از طريق سي ستم به بانك به منظور جلوگيري از سوء ا ستفادههاي
احتمالي كه فعالً براي ح سابهاي دولتي فعال گرديده و بعد از رفع ابهام حقوقي براي ح سابهاي ا شخاص نيز
فعال ميگردد.
 .2مشاهده گواهي عدم پرداخت چك
 .3استعالم وضعيت چك
 .4استعالم وضعيت دسته چك
 .5درخواست صدور دسته چك
 خدمات كارت
 .1مسدود نمودن كارت
 .2تغيير رمز دوم كارت
 .3صورتحساب كارت اعتباري
 عمليات كاربر
 .2تغيير مشخصات فردي كاربر
 .3غير فعالسازي سبا
 تسهيالت
 .1مشاهده و پرداخت اقساط درون بانکی :براي مشتريان امكان مشاهده و پرداخت اقساط تسهيالت متمركز
خودشان را فراهم آورده است.
 .2مشاهده و پرداخت اقساط درون بانکی به غیر :براي مشتريان امكان مشاهده و پرداخت اقساط تسهيالت متمركز
ديگران را فراهم آورده است.
 .3پرداخت اق ساط بین بانکی :براي م شتريان امكان پرداخت اق ساط ت سهيالت مربوط به بانكهاي ديگر را با ا ستفاده از
«شبا» فراهم آورده است.
 .4م شاهده و ايجاد د ستورپرداخت ت سهیالت :براي م شتريان امكان تعريف د ستور پرداخت جهت پرداخت اق ساط
تسهيالت فراهم گرديده است.
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چگونه سريال دستگاه هاي رمزياب ( توكن) را در سيستم سيبا ثبت كنيم
 -1چنانچه سريال رمزياب با اعداد  31و  24شروع شود  ،نوع دستگاه  Vasco260انتخاب شود و اگر:
 1-1سريال توكن با  24شروع شود  ،سريال را  10رقمي و كامل بدون خط تيره ثبت كنيم.
 2-1سريال توكن با  31شروع شود  ،سريال را  8رقمي بدون  31و خط تيره ثبت كنيم.
 -2چنانچه سريال توكن با عدد  1شروع شود  ،نوع دستگاه  Vasco300انتخاب و سريال را  8رقمي
بدون خط تيره ثبت كنيم.
 -3چنانچه سريال رمزياب با عدد  100شروع شود  ،نوع د ستگاه را  PSPانتخاب و سريال را  9رقمي و كامل
بدون خط تيره ثبت كنيم.

سيستم بانكداري اينترنتي تجاري

)(BIB

1

تجارت بانكداري اينترنتي به مفهوم ارائه خدمات بانكي از طريق اينترنت با واسطه هاي ايمن و بدون نياز به حضور فيزيكي
جهت مشتريان حقوقي و مشترك مي باشد .استفاده از تجارت بانكداري اينترنتي سبب صرفه جويي در هزينه و زمان همچنين
دسترسي به روش هاي متعدد براي انجام عمليات بانكي مشتريان حقوقي مي شود.
مشتريان  48ساعت پس از ثبت درخواست عضويت در سامانه  BIBبا كد پيگيري به شعبه مراجعه و همكاران بايستي از
طريق سيستم  Tellerسيبا و گزينه  444درخواست مشتريان را پردازش و سريال دستگاه توكن را ثبت نمايند 24 .ساعت
پس از پردازش درخواست مشتريان ،همكاران بايد يك تيكت در سامانه پيشخوان خدمت جهت تعيين مدير سيستم ثبت
نمايند .همچنين از طريق گزينه  ،731سريال توكن براي شماره مشتري تعريف و از طريق گزينه  733شرايط برداشت از
طريق  BIBايجاد مي گردد.
در صورتي كه مشتريان توكن خود را مفقود نمايند يا توكن معيوب باشد پس از ثبت درخواست رمزياب جديد به شعبه
مراجعه و شعب از طريق گزينه  445دستگاه توكن جديد براي مشتري ثبت نمايند.

Bussiness Internet Banking
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1

درگاه پرداخت اينترنتي
بانك ملي ايران به منظور ارايه خدمات بانكداري الكترونيكي اقدام به راهاندازي سيستم پرداخت اينترنتي از طريق كارت
نموده است .اين سيستم امكان پرداخت هزينه كاال/خدمات را در بستر اينترنت براي مشتريان فراهم مينمايد.
دارندگان هر يك از كارتهاي بانكهاي ع ضو شتاب ميتوانند با ورود به سايت پذيرندگان طرف قرارداد بانك ملي ايران،
پس از تشكيل سبد خريد جهت پرداخت وجه كاال و خدمات مورد نظر خود از طريق اين سيستم اقدام نمايند .جهت احراز
هويت دارنده كارت در اين سيستم اطالعات زير مورد استفاده قرار ميگيرد:
 شماره كارت (شانزده رقم برجسته يا پرينت شده روي كارت)
( CVV2 چهار رقمهاي ثبت شده در پشت يا روي كارت)
 رمز دوم ( 5تا  12رقم كه از طريق دستگاه خودپرداز قابل اختصاص است)
 تاريخ انقضخخاء كارت ( ثبت تاريخ انقضخخاء كارت براي دارندگان ملي كارت در درگاه پرداخت اينترنتي بانك ملي الزامي
نيست)
براي نمونه فرآيند نحوه ثبت نام در سخخخايت سخخخازمان حج و زيارت و نحوه پرداخت هزينه مربوطه از طريق درگاه
پرداخت اينترنتي به شرح ذيل مي باشد :
-1درخواست ثبت
نام-ثبت اطالعات فردي
2
-3انجام عمليات مالي

ورود به سايت
سازمان حج

پرداخت اينترنتي

-9صدور پيغام تائيد ثبت نام به كاربر
انتقال مشتري به
سايت سازمان حج

انتقال مشتري به
سايت بانك ملي

شماره كارت xxxxxxxx :
رمز دوم xxxxxxx :
: CVV2

-4پرداخت با ملي
اعتبار سنجي
-5
كارت
تائيديه از كاربر جهت كسر وجه
-6
اطالعات
-7صدور پيغام تائيد به
انتقال كاربر به سايت سازمان حج
-8
كاربر
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در حال حاضخخر ثبتنام دانشخخگاه آزاد و پرداخت شخخهريه
دانشخخجويان و خريد شخخارژ سخخيم كارت و پرداخت هزينه خريد
كاال و خدمات از سايت اينترنتي ب سياري از م شتريان از طريق
اين سيستم انجام ميگردد.
به منظور راهاندازي سخخرويس مزبور نياز اسخخت تا متقاضخخي
ابتدا فرمهاي مربوطه(نمونه  01و نمونه  )02را از وب سخخخايت
بانك و يا شعب دريافت نموده و پس از تكميل به منظور انعقاد
قرارداد تحويل شعبه مينمايند ،شعب پس از بررسي و سنجش
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
درخواست مشتري اقدام نموده و سيستم به مشتريان شماره پذيرنده و پايانه مجازي اختصاص ميدهد  ،پس از گذشت  2يا
 3روز مستندات درگاه به همراه شناسه كاربري و رمز عبور به آدرس پست الكترونيكي متقاضي(آدرسي كه در فرم نمونه 02
توسخخط متقاضخخي درج گرديده اسخخت) ارسخخال ميگردد كه الزم اسخخت تا تغييرات مربوط به درگاه پرداخت اينترنتي بانك در
سايت اينترنتي مشتري بر اساس مستندات ارسالي انجام گيرد.
حال حاضر درگاههاي بانك ملي به دو گروه تقسيم مي شوند كه عبارتند از :
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 -1درگاه دامون كه توسط شركت خدمات انفورماتيك ارائه ميگردد.

 -2درگاه سداد كه توسط شركت پرداخت الكترونيك سداد ارائه ميگردد.
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انحوه درخواست درگاه اينترنتي
مشتريان جهت ثبت درخواست درگاه اينترنتي براي كسب و كار خود مي بايستي به سايت شركت پرداخت الكترونيك
سداد ) ،(sadad.co.irقسمت ثبت نام پذيرندگان مراجعه و نوع درخواست را "درگاه پرداخت اينترنت" انتخاب نمايند و
فيلدهاي مربوطه را تكميل نمايند .الزم به ذكر است متقاضيان درگاه اينترني حتما بايستي داراي نماد اعتماد الكترونيكي
باشند (به غير از موارد استثناء).
مشتريان جهت دريافت نماد اعتماد الكترونيك بايستي به وزارت صنعت ،معدن و تجارت يا سايت  enamad.irمراجعه و
درخواست خود را ثبت نمايند.

پرداخت قبوض خدماتي:
در حال حاضخخر پرداخت قبوض شخخركتهاي خدماتي(آب ,برق ,گاز ,تلفن ,موبايل و  )...از طريق تمامي كانالهاي پرداخت
اعم از حضوري و غير حضوري فراهم گرديده كه پيشنهاد ميگردد مشتريان به منظور پرداخت قبض به استفاده از كانالهاي
پرداخت غير حضوري تشويق گردند.
 پرداخت قبوض خدماتي از طريق سامانه بام (بانك اول من)
 پرداخت قبوض خدماتي از طريق پيام رسان بله
 پرداخت قبوض خدماتي از طريق سيستم بانكداري اينترنتي(سبا)
 پرداخت قبوض خدماتي از طريق پايانه فروش ()POS
 پرداخت قبوض خدماتي از طريق ATM
 پرداخت قبوض خدماتي از طريق تلفنبانك با شمارههاي  09622و )021( 2784
 پرداخت قبوض خدماتي از طريق نرمافزار همراه بانك
 پرداخت قبوض خدماتي از طريق سامانه رعد ملي ()*717#
 پرداخت قبوض خدماتي از طريق وب سايت بانك
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در صخخفحه اصخخلي سخخايت بانك ملي منوي خدمات امكان پرداخت موردي و يا دسخخته اي قبوض خدماتي از طريق درگاه
پرداخت اينترنتي فراهم گرديده كه م شتري با وارد نمودن اطالعات مربوط به كارت خود و ا ضافه نمودن قبوض از طريق
شخخناسخخه قبض و شخخناسخخه پرداخت قبض به سخخبد پرداخت اين امكان را دارد كه بتواند قبوض مدنظر خود را به صخخورت
يكجا(دستهاي) با دريافت شماره پيگيري مجزا پرداخت نمايد.

صورتحسابهاي اينترنتي
ارائه صورتحساب انواع حسابهای بانکی:
مشتريان ميتوانند با ثبتنام در بخش خدمات اينترنتي سايت بانك ملي ايران ( )www.bmi.irو با معرفي حساب هاي
مورد نظر و طي نمودن مراحل فعال سخخازي ،از امكان مشخخاهده صخخورتحسخخاب كليه حسخخابها ،اعم از متمركز(سخخيبا) و
غيرمتمركز (ريالي و ارزي ،جاري ،قرضالحسنه و كوتاه مدت بهرهمند شوند) به صورت فارسي و التين .همچنين ميتوانند
صورتحساب مذكور را به صورت فايل  Excelو  Textدريافت كنند.
در اين سرويس مشتري امكان مشاهده و دريافت صورتحساب مربوط به سالهاي قبل خود را نيز به صورت آرشيو خواهد
داشت و براي وي قابل دسترس ميباشد.
 ارائه صورتحساب تسهيالت:
مشخخختريان بانك ملي ميتوانند با ثبت نام در بخش خدمات اينترنتي سخخخايت بانك ملي ايران ( ،)www.bmi.irبا وارد
كردن شماره تسهيالت و كد شعبه و طي نمودن مراحل تاييد ،صورتحساب مربوط به پرداخت اقساط تسهيالت دريافتي
خود را در بازه هاي زماني مختلف دريافت نمايند .همچنين مي توانند صخخورتحسخخاب مذكور را به صخخورت فايل  Excelو
 Textدريافت كنند.

ارائه صورتحساب پ يرندگان(پايانه فروش و درگاه اينترنتی) :
پذيرندگان بانك ملي پس از عقد قرارداد با بانك و دريافت پاكتي حاوي كد كاربري و رمز عبور ميتوانند با مراجعه به
سايت بانك ملي ايران (  ) www.bmi.irريز تراكن شهاي انجام شده تو سط پايانه هاي فروش( POSو درگاه پرداخت
اينترنتي) را مشاهده نمايند.

صورتحساب كارت های اعتباری:
براي فراهم نمودن امكان مشاهده صورتحساب دارندگان كارت اعتباري يك برنامه جداگانه تدارك ديده شده است.
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برنامه مشاهده صورتحساب در وب سايت بانك ملي :دارندگان كارت اعتباري مي توانند با مراجعه به وب سايت بانك
ملي و ورود به بخش خدمات اينترنتي صورتحساب دوره مورد نظر خود را مشاهده و در صورت لزوم چاپ بگيرند.

سامانه استعالم لحظه ای تراكنشها
يك سيستم دريافت الكترونيكي ريز تراكنشهاي بهروز ازجمله اطالعات قبوض خدماتي مي باشد كه باتوجه به نوع مشتريان
د ستر سي به هريك از اين سي ستمها قابل تعريف ا ست .كاربران اين سي ستم جهت ات صال به  Web Serviceبايد برنامه
 Clientخود را روي يك سرور با  Valid IPقرار داده و  IPسرور و شماره حساب سيبايي مربوطه را به بانك اعالم نمايند.
د ستر سي تنها ازطريق  IPاعالم شده امكانپذير بوده و در صورت تغيير  IPبدون هماهنگي با بانك د ستر سي قطع خواهد
شد.

سازمانها و شركتهاي بزرگ ميتوانند به منظور مشاهده صورتحساب و يا پيگيري وجوه پرداختي بر روي حساب خود از
اين سامانه بر روي پورتال و يا وب سايت خود بهره برداري نمايند .بدين منظور نياز است تا پس از فعالسازي اين امكان
براي سازمان مربوطه گروه برنامه نويسي سازمان مزبور نسبت به يكپارچه سازي پورتال و يا وب سايت خود با بكارگيري
از وب سرويسهاي موجود در اين سرويس اقدام نمايند .به اطالع ميرساند جهت تنظيمات در سمت  Clientنياز به
كد نويسي وجود دارد.
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كاربرد سامانه
 -1دريافت صورتحساب مربوط به يك شماره حساب يا همه شماره حسابها در بازه زماني مشخص.
 -2استعالم فيش واريزي به يك شماره حساب با ارسال پارامترهاي درج شده در فيش از جمله نام كاربري ،
شناسه كاربري  ،شماره حساب  ،تاريخ و زمان تراكنش.
 -3استعالم فيش واريزي به يك شماره حساب با ارسال شماره پيگيري از جمله نام كاربري  ،كلمه عبور ،
شماره حساب  ،شماره پيگيري و تاريخ درخواست.
 -4استعالم فيش واريزي به يك شماره حساب با ارسال شناسه واريز.
 -5دريافت كليه قبوض پرداخت شده در بازه زماني مشخص براي يك شركت خدماتي با ارسال كد شركت
خدماتي.
 -6دريافت اطالعات قبض پرداخت شده با ارسال شناسه پرداخت قبض.
 -7امكان استعالم تراكنش كارت از طريق شماره پيگيري يا شماره ارجاع.
 -8استعالم تراكنش هاي كارت براي كارت متصل به يك شماره حساب از طريق شماره كارت و شماره
حساب در يك بازه زماني مشخص.
 -9استعالم تراكنشهاي كارت براي كليه كارتهاي متصل به يك شماره حساب از طريق شماره حساب در
يك بازه زماني

مشخص.

سامانه بينا
به منظور ا ستفاده از امكانات ا ستعالم لحظهاي و م شاهده صورتح ساب به صورت لحظهاي ,سي ستمي تحت عنوان بينا
تهيه شده كه اين سامانه از طريق مرورگر وب و با دسترسي به اينترنت قابل بهره برداري براي شركتها و سازمانها مي باشد.
سامانه مذكور تمامي قابليتهاي ا ستعالم لحظهاي را با امكاناتي از قبيل گزار شگيري و اعطاي حق د ستر سي به كاربران اين
سامانه فراهم نموده كه براي استفاده نيازي به تنظيمات سمت  Clientو برنامه نويسي نميباشد ،براي فعالسازي اين امكان
نياز ا ست درخوا ست سازمانها تنها به همراه شماره ح سابهاي اي شان به واحدهاي بانك اعالم گرديده و پس از فعال سازي
استعالم لحظهاي براي حسابهاي اعالمي بر روي آدرس  IPسرور سامانه بينا ,شناسه كاربري و رمز عبور در اختيار سازمان
مربوطه قرار خواهد گرفت.
از مزاياي اين سامانه اعطاي حق د ستر سي به كاربران سازمانها به صورت د ستر سي درختي خواهد بود كه فقط الزم ست
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 :
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 -1امكان مشاهده و دريافت و چاپ صورتحساب
 -2امكان مشاهده مانده حساب به صورت لحظهاي
 -3امكان پيگيري آني تراكنش
 -4امكان م شاهده ريز تراكنش (تراكن شهايي كه در طول روز به صورت آفالين صورت ميپذيرد .تراكن شهاي  POSو
درگاه پرداخت اينترنتي)
 -5صورتحساب تلفيقي (شامل تراكنشهاي  Offlineو )Online

مديريت سامانه:
سامانه بينا بمنظور مديريت حسابها و كاربران از مفهومي به نام سازمان استفاده مي نمايد كه به نام توافقي تخصيص داده
شده به هرمشتري اطالق مي گردد.درسامانه بينا واحدهاي سازماني يا سازمانهاي وابسته به آن بعنوان زيرسازمان (
زيرشاخه ) شناخته مي شوند .امكاناتي كه در سامانه بينا وجو دارد به شرح ذيل اعالم مي گردد :
تعريف مراكز /ادارات و ...به صورت درختي كه در هنگام گزارشگيري ميتوان از امكان فيلترينگ حسابها و حذف و ويرايشو افزودن بر اساس مراكز استفاده نمود .
 تعريف گروه حسابها (متمركز – غير متمركز) تعريف عناوين /منبع حسابها ( به صورت درختي ) با امكان حذف و ويرايش) تعريف حسابها و سطوح دسترسي به آنها سطوح دسترسي تراكنشها -تعريف كاربران و سطح دسترسي آنها با امكان حذف و ايجاد كاربري
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ارائه خدمات گروهي (دستهاي) به سازمان ها
سیستم افتتاح حساب دسته ای
توسط اين سيستم سازمانها مي توانند افتتاح حساب پرسنل خود را به صورت دسته اي و يكجا انجام دهند.

سیستم صدور كارت دسته ای
توسط اين سيستم سازمانها مي توانند كارتهاي بانكي مورد نياز پرسنل خود را به صورت دسته اي و يكجا انجام دهند.

واريز حقوق دسته ای
توسط اين سيستم سازمانها مي توانند حقوق ،دستمزد و ساير پرداختهاي پرسنل خود را به صورت دسته اي و يكجا انجام
دهند.

اطالع رساني به مشتريان
الف -اطالع رساني از طريق سايت بانك ملي ايران
 اعالم نتايج قرعه كشي:

دارندگان ح سابهاي قرض الح سنه پس اندار بانك ملي ايران ميتوانند از نتايج قرعه ك شي ح سابهاي مذكور بدون ح ضور در
شعبه از طريق مراجعه به سايت اينترنتي بانك ملي ايران ( )www.bmi.irمطلع شوند.
 ارائه اطالعات شعب بانك ملي:
كاربران محترم ميتوانند با مراجعه به سايت بانك ملي ايران ( ، )www.bmi.irاطالعات كاملي در مورد شعب بانك ملي
بد ست آورند .اين اطالعات شامل كد و نام شعبه ،شهر ،آدرس و شماره تلفن  ،كد سرپر ستي و خدمات قابل ارائه شامل
سيبا PINPAD ،و خودپرداز مي باشد.
از طريق سخخخايت بانك ملي عالوه بر اطالع رسخخخاني ،امكاناتي مشخخخابه اطالعات شخخخعب بانك ،نرخ ارز ،پيگيري پرداختهاي
غيرحضخخوري ،محاسخخبه سخخود سخخپردهها و تسخخهيالت سخخيسخختم نظام پيشخخنهادات و سخخاير برنامههاي مفيد در دسخخترس
بازديدكنندگان قرار دارد.
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ب -اطالع رساني از طريق پيام كوتاه )(SMS
حسابهاي متمركز (ساپتا)
كه در صفحات قبل به آن اشاره گرديده است.
حسابهاي غير متمركز
اعالم گردش هاي انجام شده روي حساب غيرمتمركز در شعب منتخب از طريق پيام كوتاه )(SMS
 م شتريان بانك با هماهنگي شعب مجهز به سي ستم پيام كوتاه ) (SMSقادر خواهند بود از و ضعيت ح سابهاي غير
متمركز خود آگاه شوند .پس از انجام هر گردش بر روي ح ساب غير متمركز  ،اطالعات تراكنش انجام شده به تلفن
همراه صاحب ح ساب ،ار سال مي شود .جهت ا ستفاده از اين سرويس الزم ا ست صاحب ح ساب درخوا ست خود را به
شعبه افتتاح كننده حساب تحويل نمايد.
 اعالم بدهي دارندگان ملي تراست ازطريق پيام كوتاه )(SMS
 بانك ملي ايران به منظور رفاه حال دارندگان كارت ملي ترا ست و جهت اطالع ر ساني سريع  ،سرويس اعالم مانده
بدهكار قابل تسخخويه كارت ملي تراسخخت را بصخخورت ماهيانه به مشخختريان از طريق پيام كوتاه ) (SMSارائه مي نمايد.
جهت ا ستفاده از اين سرويس ،الزم ا ست م شتريان به شعب صادر كننده كارت مراجعه و درخوا ست خود را تحويل
نمايند.
 اعالم سررسيد تسهيالت از طريق پيام كوتاه ()SMS
 بانك ملي ايران در نظر دارد از طريق  SMSسررسيد اقساط تسهيالت دريافتي توسط مشتريان اين بانك را قبل از
موعد سررسيد به آنان يادآوري نمايد.
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پیوست : 1
شهاب ملی (شبکه هوشمند الکترونیکی بانك ملی ايران)
شهاب ملي شعب تمام الكترونيك و بدون
كارمندي هستند كه به صورت  24ساعته
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
به كاركنان بانك از طريق دستگاههاي مختلف
بانكي امكان پذير مي سازند.
شعب تمام الكترونيك بصورت شبانه روزي
بوده و بدون محدوديت زماني آماده خدمت
رساني به مشتريان بانك هستند.
در اين شعب انواع دستگاه هاي خودپرداز ،خود دريافت  ،كيوسك بانكي ،صرافي و صدور آني كارت هديه در محيطي كامالً
تخصصي تعبيه شده و به مشتري اين امكان را مي دهد كه بدون حضور پرسنل بانك كليه خدمات مورد نياز خود را به صورت
 24ساعته به انجام رساند ضمنا طراحي مناسب و ايجاد فضاي امن از ويژگي هاي اين شعب مي باشد.
خدمات قابل ارائه در شهاب ملی
 كليه خدمات قابل ارائه از طريق خودپرداز ,خوددريافت و كيوسك بانكي(گيشه مكانيزه) از قبيل :
 دريافت وجه ،واريز آني به حساب اعم از قبول وجه يا ايران چك و چك اشخاص ،انتقال وجه ،ارائه صورت حساب،
اعالم مانده كارت پرداخت كليه قبوض خدماتي و ...
 صدور كارت هديه آني الكترونيكي با قابليت درج پيام مدنظر مشتري بر روي كارت و انتخاب طرح و مبلغ مورد نظر
 امكان تبديل ارز و دريافت وجه در قالب صراف كارت ملي
 امكان تهيه بليط خدمات شهري اتوبوس ،مترو و درآينده هواپيما
 امكان افتتاح حساب در خارج از ساعات اداري (اين خدمت فعالً تا ساعت  17فعال مي باشد)
 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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پیوست : 2
شبا (شناسه حساب بانکی ايران)

"شبا” شناسه اي  24رقمي كه با ”“IRشروع شده و بمنظور تسهيل و استاندارد سازي مبادالت بين بانكي و بين المللي بانك
هاي كشور ،توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و مطابق با استاندارد  ،ISO -13616تعريف و تبيين شده است و
در سامانه هاي حواله الكترونيكي كشور ”ساتنا“ و ”پايا“ مورد استفاده قرار گرفته و بزودي در ساير سامانه هاي پرداخت بين
بانكي نيز از اين شناسه استفاده خواهد شد .هر شماره حساب بانكي  ،قابل تبديل به يك شماره حساب "شبا" ميباشد.
شماره شبا مرتبط با حساب از طريق روشهاي زير قابل دريافت مي باشد :
 -از طريق سايت بانك ملی ايران منوی خدمات گزينه ”دريافت شناسه بانکی (شبا)“

 از طريق ارسال پیامك به سامانه 20008018به منظور دريافت شناسه شبا از طريق پيام كوتاه الزمست يك پيام كوتاه در قالب زير از سوي متقاضي به شماره 20008018
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
براي دريافت كد شباي حساب سپرده:
مثال0 0200011472004 :
براي دريافت كد شباي حساب تسهيالت :شماره حساب سيبا  +فاصله  +عدد يك
مثال1 6200438594004 :
توجه  :شماره حساب شباي هر بانك صرفاً از سوي همان بانك ارائه مي
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گردد.

سامانه پاياپای الکترونیکی (پايا)
«پايا» به گونهاي طراحي شده كه ميتواند دستور پرداختهاي متعدد را از طرف بانكها دريافت ،پردازش و براي انجام به
بانكهاي مقصد ارسال نمايد .اين سامانه عالوه بر پذيرش حوالههاي انفرادي قادر خواهد بود تا حوالههاي انبوه شامل تعداد
بسيار زيادي دستور پرداخت را نيز از بانكها و مشتريان آنها دريافت و پردازش نمايد .قابليتهاي «پايا» ارايه خدمات زير را در
شبكة بانكي ميسر خواهد ساخت:
 oپرداخت الكترونيكي اقساط تسهيالت
 oپرداخت حقوق و مستمري
 oپرداخت سود سهام و اوراق بهادار
«پايا» ،براي اولين بار در كشور امكان ارايه خدمات بانكي مبتني بر دستور پرداختهاي پيشتاييد شده را به صورت بين بانكي
ميسر ميسازد وطيف وسيعي از خدمات پرداخت بانكي انفرادي و انبوه ،نظير پرداخت قبوض ،پرداخت اجارهبها ،اقساط
تسهيالت و نظاير آن را به صورت بين بانكي امكانپذير خواهد ساخت.
انتقال وجه در پايا از لحاظ مبلغ محدوديتي ندارد ولي حسب دستورالعمل بانك مركزي مبالغ كمتر از  150,000,000از
طريق پايا منتقل مي گردد.
«پايا» زيرساخت مبادلة پيامهاي مالي مبتني بر شمارة حساب بانكي بوده و عمليات تسويه يكبار در روز و در ساعت 15:45
به بانكهاي مقصد ارسال مي شود ضمنا ارسال دستور پرداخت در پايا با تاريخ موثر روز تعطيل ممنوع مي باشد.

سامانه دستور پرداخت گروهی پايا)(ACH
در اين طرح سازمانهايي كه حساب اصلي آنها در بانك ملي ايران مي باشد مي توانند بدون الزام مخاطبان تجاري خود به
افتتاح حساب در يك بانك  ،از طريق تكميل و ارسال فرمهاي مربوطه كه در سايت اينترنتي بانك موجود مي باشد به حساب
افراد در هر بانك ديگر وجه مربوطه را پرداخت نمايند.
در واقع در اين خدمت مشتري دستور پرداختي بدون محدوديت تعداد و مقصد حساب در قالب يكي از فايلهاي  Excelو يا
 Xmlتنظيم و آن را به متصدي بانك تحويل داده و پس از تكميل فرم درخواست خدمت ،بانك وجوه مربوطه را بر اساس
زمان اعالمي مشتري در فرم مربوطه به حساب هاي خواسته شده واريز مي نمايد.
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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.

انتقاالت سامانه پايا برای تسويه تراكنشهای كارتی "شاپرك"
دستور پرداخت مربوط به واريز وجوه تراكنشهاي كارتي پايانه هاي فروش( )POSبه حساب پذيرندگان (فروشگاهها ويا مراكز
ارائه خدمات) بصورت تجميع مبالغ تراكنشهاي روز قبل ،صرفا يكبار در روز و در ساعت  3:45بامداد براي بانكها ارسال مي
گردد .ضمنا ريز تراكنشهاي پايانه هاي فروش نيز در ساعت  5:00صبح در اختيار بانكهاي پذيرنده قرار مي گيرد.
در روزهاي تعطيل رسمي ،انتقاالت سامانه پايا براي تسويه تراكنشهاي كارتي شاپرك مربوط به روز قبل ،در ساعت 15:45
پردازش و براي بانكهاي پذيرنده ارسال مي گردد ضمنا ريز تراكنشها در ساعت  17:00در اختيار بانكها قرار مي گيرد.
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ساتنا (سامانه تسويه ناخالص آنی)
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
مبادالت تا تامين نقدينگي و تا پايان روز در صف انتظار قرارگرفته و در صورت عدم تامين نقدينگي ابطال و برگشت مي
شود.
"سامانه ساتنا جايگزين مناسبی برای چکهای رمزدار بین بانکی میباشد".
در اين سامانه مشتريان بانك در صورت تمايل به انتقال وجه به حسابهاي مورد نظر در ساير بانك ها  ،با مراجعه به شعب
بانك خود و يا از طريق سامانه اينترنتي بانك(سبا)  ،فرم تقاضاي انتقال وجه از طريق ساتنا را با ذكر نام گيرنده،شماره شبا
حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل و عمليات انتقال وجه بدون محدوديت مبلغ انجام دهند.
از مزاياي بكارگيري ساتنا امنیت ،سرعت و سادگی انجام عملیات آن مي باشد .
سرويس مذكور صرفنظر از زمان دريافت آن از مشتري توسط بانك مبداء تا پايان وقت اداري تاريخ موثر دستور پرداخت
صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در اين سامانه بصورت "همانروز" است ضمنا ارسال دستور پرداخت ساتنا با تاريخ
موثر روز تعطيل رسمي ممنوع مي باشد.

ويژگي هاي ساتنا
o
o

o

o

o
o

انتقال وجه در ساتنا از لحاظ مبلغ محدوديتي ندارد ولي حسب دستورالعمل بانك مركزي مبالغ بيش از
 150,000,000از طريق ساتنا منتقل مي گردد.
در اين سامانه مشترياني كه داراي يكي از انواع حساب (جاري ،پس انداز و كوتاه مدت) مي باشند  ،مي توانند نسبت
به انتقال وجوه (مبالغ بيش از يكصد و پنجاه ميليون ريال) به حساب خود و يا ساير افراد در ساير بانك ها اقدام
نمايند .
مشتري با يك بار مراجعه به بانك حواله دهنده ،اين خدمت را دريافت مي كند در حاليكه با چك هاي رمزدار الزم
است به بانك دريافت كننده وجه نيز مراجعه كند .بنابراين حواله الكترونيكي بين بانكي موجب كاهش مراجعه به
شعب بانك ها مي شود .
استفاده از چك هاي رمزدار و ايران چك براي انتقاالت بين وجوه بين بانك ها مستلزم حمل فيزيكي آنها توسط
مشتري است كه خطرات گم شدن ،سرقت و نظاير آن را دربر دارد .همچنين تردد بين بانك مبدأ و مقصد هزينه
اي است كه مشتري پرداخت مي كند .
با توجه به امكان صدور حواله الكترونيكي بين بانكي از طريق اينترنت(سبا) ،مشتري نياز به مراجعه به شعب بانك
را نيز نخواهد داشت.
حواله هاي ساتنا بدون محدوديت جغرافيايي و بين شهرهاي مختلف  ،طي روز انجام مي شوند .
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سحاب (سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی)
سحاب سامانه اي است كه به مشتريان بانك امكان مي دهد با استفاده از كارت خود بتوانند به حساب مرتبط به كارت
ديگران در هر بانك ديگر عضو مركز «شتاب» حواله كنند .
* استفاده از سحاب در شعبه از طريق  PinPadو در خارج شعبه از طريق خوپرداز و اينترنت بانك ميسر است .
* براي استفاده از سحاب در شعبه ،از طريق پايانه شعب ) (pin padمتصل به سيستم تحويلداري استفاده مي شود و
مشتري بايد فرم مخصوص انتقال را تكميل كند.
انتقال سه وجهی :
در صورتيكه كارت مبدا ،كارت مقصد و بستر انتقال وجه ( PinPadشعب ،خوپرداز و اينترنت بانك) مربوط به  3بانك
متمايز باشد در عمل انتقال سه وجهي رخ مي دهد.

ويژگیهای سحاب :
حواله هاي « سحابي» فقط با كارت امكانپذير است .سقف حواله ها در سامانه سحاب از طريق خودپردازها و اينترنت بانك براي هر كارت در هر شبانه روز معادل 30,000,000ريال است.
سقف حواله «سحابي» از طريق شعب براي هر كارت در هر شبانه روز معادل  150,000,000ريال است .براي انتقال از طريق «سحاب» كارمزد به شرح زير از انتقال دهنده دريافت مي شود :تا مبلغ  10,000,000ريال  5,000ريالبه ازاي هر  10,000,000ريال اضافه  2,000ريال به رقم فوق افزوده مي شود .انتقال به صورت آني صورت پذيرفته و وجه بالفاصله به حساب انتقال گيرنده منتقل مي شود .تسويه بين بانكي از طريق مركز «شتاب» و پس از تصفيه كليه تبادالت روزانه مركز مزبور صورت مي گيرد .امكان برگشت دستور پرداخت در سحاب وجود ندارد .وجه به حساب پيش فرض كارت انتقال گيرنده منتقل مي شود .-انتقال هم از بانك مبدأ و هم از بانك مقصد امكان پذير است.
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پیوست : 3
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
شتاب از تاريخ  93/3/20به شرح جدول ذيل اجرايي شده است ،شايان ذكر است پيش از تاريخ مذكور دارنده كارت تنها
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:
پرداخت كننده كارمزد
نوع پايانه

صادر كننده كارت

نوع كارت

بانك پذيرنده

بانك

دارنده كارت

خودپرداز

0

1,000

0

كيوسك

0

1,000

0

0

1,206

0

0

2,000

0

تلفن همراه

0

1,206

0

تلفن ثابت

0

1,206

0

پايانه فروش
پايانه شعب

كليه كارتها
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پیوست : 4
سامانه مبادله الکترونیکی چك (چکاوك)
سامانه چكاوك در حوزه بانك مركزي تعريف شده و از طريق واسط هاي مختلف به اداره پاياپاي بانك عضو
منتقل مي شود .در اين سامانه تبادل اطالعات و تصوير چك جايگزين مبادله الشه چك في مابين بانكها
در اتاق پاياپاي اسناد بانكي ميگردد.
طرح چكاوك ،طرحي است كه تمامي مبادالت مربوط به چكهاي بانكي ،بين شعب تمامي بانكها به روش
سيستمي صورت گرفته و زمان واريز وجوه به حساب مشتريان را به كمتر از  24ساعت كاهش داده است.
استاندارد نمودن و يكپارچگي در صدور دسته چك و پردازش الكترونيكي چكها از طريق فناوري
تصويربرداري ،عدم نياز به گردش الشه چك ،افزايش سرعت پردازش و نقدشوندگي چك ها و انسجام و
يكپارچگي با ساير سامانههاي ملي پرداخت نظير ساتنا و پايا از جمله مزاياي سامانه چكاوك است.
در سامانه چكاوك به دليل اينكه چك ها به صورت الكترونيكي مبادله مي شوند ،اسناد ديگر بانك ها به
راحتي تشخيص داده ميشود و امكان سوء استفاده كاهش مي يابد.
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پیوست : 5
سامانه بام (بانك اول من)
بانك ملي ايران با هدف ارائه كامل ترين مجموعه خدمات
بانكداري الكترونيك به مشتريان و استفاده از جديدترين
تكنولوژي هاي حوزه فناوري اطالعات و يكپارچه نمودن
خدمات قابل ارائه به آنها ،اقدام به طراحي سامانه بانكداري
اينترنتي جديد «بام» نموده است .
اين سامانه براساس «ويژگي هر مشتري يك سامانه» به
نحوي طراحي گرديده است كه كاربر عالوه بر دريافت
طراحي و پيام هاي ويژه خود مي تواند بر اساس
كاربردهاي مورد نيازش چيدمان صفحه پيشخوان خود را با نظر خود انجام دهد .
حذف ابزارهاي رمزساز جانبي ) (tokenو افزايش امنيت سامانه از روش هايي مستقل از سخت افزار جانبي
از ديگر ويژگي هاي سامانه مي باشد .
با توجه به جايگاه ويژه مشتريان در نزد بانك و با اذعان به اين موضوع كه بخشي از كارهاي روزمره مشتريان
اعم از كنترل بودجه بندي هاي مختلف زندگي ،بخاطرسپاري عنوان هزينه ها و درآمدهاي انجام شده و
اطالعات بانكي و تماس افراد مختلف بي ارتباط به حساب بانكي او نمي باشد در اين سامانه تالش گرديده
با ايجاد سامانه هايي با عناوين بودجه ريزي خ دفتر تلفن خ يادداشت گذاري بر روي صورتحساب سامانه اي
كامل شامل خدماتي فراتر از خدمات بانكداري را به مشتري ارئه گردد چرا كه آسايش و آسودگي مشتريان
شعار هميشگي ما مي باشد.
به دليل تنوع ابزارهاي الكترونيكي مورد استفاده در سطح جامعه از قبيل تلفن همراه خ تبلت خ لپ تاپ و
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 .
با توجه به تنوع باالي عناوين مختلف تراكنش هاي بانكي اعم از پايا خ ساتنا و  ،..بخش هاي انتقال وجه اين
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.
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قابلیت های سامانه :
 -1خالصه حسابها
در اين سامانه كاربر ميتواند ليستي از حسابهاي متعلق به خود و اطالعات مختصري از آنها را مشاهده
نمايد .اين اطالعات شامل مواردي همچون شمارهحساب ،ماندههاي حساب و نوع حساب ميباشد.
-2صورتحساب
در اين سامانه كاربر ميتواند تاريخچهاي از ليست تراكنشها و جزييات هريك از آنها تا روز قبل را مشاهده
نمايد .همچنين امكان مشاهدهي تراكنشها با دسته بندي درآمد و مخارج در بازههاي زماني هفتگي ،ماهيانه
و به صورت نموداري را دارد .ضمناً امكان مشاهده تراكنش هاي روز جاري به صورت آنالين نيز در اين بخش
فراهم مي باشد.
-3عمليات حساب
در اين سامانه مي توان " نمايش در ليست حسابها و نمايش نام حساب" را فعال يا غير فعال نمود .همچنين
مي توان مانده پيش فرض جهت نمايش را انتخاب كرد.
در اين سامانه مي توان حسابهاي مشترك را اضافه نمود.
-4عمليات كارت
در اين سامانه مي توان عملياتي همچون كارت به كارت ،مانده كارت ،مسدودي كارت و صورتحساب كارتهاي
فاقد حساب را مشاهده نمود.
-5مديريت مالي شخصي
شامل نمودار مخارج و هزينه و برنامه ريزي بودجه مي باشد .در اين سامانه ،امكان انجام عمليات مديريت
مالي براي مشتري فراهم شده است .تخصيص برچسب به تراكنشها ،نمايش پاي چارت (نمودار دايره اي )
مخارج براساس گروههاي هزينهاي و بودجه بندي از ديگر سرويسهاي اين سامانه ميباشد.
-6تسهيالت
در اين سامانه مشتريان مي توانند صورتحساب تسهيالت خود و ديگران را مشاهده و پرداخت نمايند.

-7محاسبه اقساط تسهيالت
در اين سامانه كاربر ميتواند به محاسبه اقساط تسهيالت ،بر اساس مقادير دلخواه خود از قبيل نوع تسهيالت،
مدت زمان تسهيالت با نرخهاي دلخواه يا نرخهاي موجود در بانك بپردازد .نسبت مبلغ اصل وام به مبلغ
كل بازپرداخت را ميتوان به صورت گرافيكي در اين سامانه مشاهده نمود.
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-8محاسبه سود سپردهها
در اين سامانه كاربر ميتواند به محاسبه سود سپردهها ،بر اساس مقادير دلخواه خود از قبيل نوع سپرده،
مدت سپردهگذاري و مبلغ سپرده ،با نرخهاي دلخواه يا نرخهاي موجود در بانك بپردازد .نسبت مبلغ سود
سپرده به مبلغ كل اصل سپرده را ميتوان به صورت گرافيكي در اين سامانه مشاهده نمود.
-9تنظيمات
شامل تنظيمات حساب ،تنظيمات كارت ،تنظيمات سقف انتقال پول روزانه و تنظيمات ورود به سيستم
مي باشد .در تنظيمات سقف انتقال پول روزانه مي توان سقف انتقال وجه بين حسابهاي خود ،حساب
سايرين و انتقال وجه بين بانكي را تعيين نمود.
از قسمت تنظيمات ورود به سيستم مي توان ورود دو مرحله اي را فعال نمود .با فعال سازي اين گزينه با
هر مرحله ورود كاربران يك كد  5رقمي يكبار مصرف جهت ورود به سامانه براي كاربران ارسال مي گردد
و سطح امنيتي سامانه به مراتب افزايش مي يابد.
-9مشخصات كاربر
در اين سامانه اطالعات مشتري از قبيل اطالعات شناسنامهاي ،تماسي و تاريخ آخرين ورود نمايش داده مي
شود و در صورتيكه نياز به اصالح اطالعات موجود و تغيير رمز ورود باشد ،كاربر ميتواند از اين سامانه
استفاده نمايد .زبان پيش فرض ،مانده پيش فرض و نام مورد نظر جهت نمايش در پرتال نيز در اين سامانه
تنظيم مي گردد.
-10پرداخت قبض
در اين سامانه كاربر ميتواند قبوض را بصورت تكي با وارد كردن شناسه قبض و شناسه پرداخت و يا به
صورت دستهاي از طريق آپلود فايل حاوي اطالعات قبوض پرداخت نمايد .عالوه بر آن كاربر مي تواند قبضها
را در سيستم ثبت و در زمان مناسب تمامي يا تعدادي از آنها را توسط كارتهاي بانك ملي خود پرداخت
نمايد.
 -11انتقال پول كارت به كارت
از طريق اين سامانه امكان انتقال پول كارت به كارت درون بانكي و شتابي براي مشتريان بانك فراهم مي
باشد .در عين حال در اين سامانه جهت سهولت كار امكان انتخاب مقصد تراكنش از دفترچه تماس كاربر
نيز فراهم مي باشد.

-12انتقال پول
در اين سامانه كاربر ميتواند انتقال پول بين حسابهاي ملي خود ،حساب ملي سايرين ،حساب به ملي
كارت  ،پايا  ،ساتنا به صورت آني يا با امكان زمانبندي پرداخت مستمر را انجام دهد .نوع انتقال به صورت
هوشمند توسط سامانه تعيين مي-گردد .امكان ويرايش و حذف درخواست هاي ثبت شده در اين بخش از
طريق سامانه تجييد انتقال پول قابل انجام مي باشد.
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 -13تعيين مبلغ و تاريخ چك
در اين سامانه امكان تعيين مبلغ و تاريخ چك براي كاربر فراهم مي باشد.
 -14استعالم وضعيت چك
در اين سامانه امكان استعالم وضعيت چك براي كاربر فراهم مي باشد.
-15شارژ
در اين سامانه ميتوان شارژ از اپراتورهاي مختلف خريداري نمود .در صورت فعالسازي شارژ خودكار ،سامانه
بصورت اتوماتيك سيم كارت را شارژ پولي مي نمايد.
 -16واحدهاي بانك
در اين سامانه امكاناتي همچون جستجوي واحدهاي بانكي به تفكيك شعب ،خودپرداز يا هردو  ،نمايش
موقعيت واحدهاي بانك بر روي نقشه ،نمايش ليست مشخصات واحدهاي بانكي و ارائه تركيبي از امكانات
نمايش مشخصات و مسيريابي بر روي نقشه در اختيار كاربر قرار مي گيرد.

 -17دفترچه تلفن
در اين سامانه كاربر امكانات مديريت مخاطبان خود همچون ثبت و ويرايش مشخصات مخاطبين و انتقال
پول به آنها را دارا مي باشد.
 -18بازخوردها
در راستاي كمك به ارتقاي سطح خدمات پرتال ،در اين سامانه كاربر امكان ثبت و ارسال نظرات ،پيشنهادات
و انتقادات خود را در قالب بازخورد دارد.
 -19نرخ ارز
در اين سامانه كاربر امكان جستجو و مشاهده نرخ خريد و فروش ارز ( دالر آمريكا /يورو /درهم امارات) و
مشاهده نمودار رشد يا نزول نرخ را در بازه ده روز دارد.
شايان ذكر است سامانه هاي مختلف به مرور به اين سامانه افزوده شده و اطالعات مربوط به آنها در صفحه
اول پورتال قابل مشاهده خواهد بود.
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نحوه عضويت :
به دليل اينكه مراحل امنيتي و كنترل اين سامانه از طريق ارسال پيامك به شماره تلفن همراه اعالم شده
از سوي مشتري انجام مي گيرد لذا معرفي شماره همراه مربوطه به صورت كتبي به شعبه از الزامات ثبت
نام مشتريان مي باشد.
مشترياني كه قبالً عضو سامانه هاي پيامكي بانك بوده و اين مرحله را طي نموده اند بدون نياز به مراجعه
به شعبه مي توانند در لحظه عضويت خود را در سامانه ثبت و فعال نمايند.
همچنين مشترياني كه خدمت ساپتا براي آنها فعال نمي باشد نيز مي توانند با مراجعه به شعبه و بدون نياز
به فعالسازي ساپتا در سامانه بام ثبت نام نمايند.

79

ضمیمه : 1

80

