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بانکداری الکترونیکی
برای بانکداری الکترونیکی تعاريف گوناگونی ارائه شده كه می توان به تعاريف زير اشاره كرد:
 ارائه كلیه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزيکی مشتريان در شعب بانك استفاده از فناوری های اطالعات ( )ITو ارتباطات ( )ICTدر ارائه خدمات بانکی بکارگیری نرم افزارها و سخخخخت افزار های مبتنی بر شخخخبکه های ماهواره ای  ،مخابراتی و يا بیسخخخیم( )WireLessبرای تبادل منابع و اطالعات مالی

تاريخچه بانکداری الکترونیکی در ايران
 سابقه فعالیت های بانکداری الکترونیك در ايران به سال  1350بر می گردد .در آن موقع بانك بیمه بازرگانان با در
اختیار گرفتن حدود  10دستگاه خودپرداز در شعب خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیك پول را تنها در همان
شعبه نصب شده تجربه كرد(.ضمیمه شماره )1
 از اواخر دهه  1360بانك های كشور با توجه به كاربرد كامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی
به رايانه ای كردن عملیات بانکی پرداختند .طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی های گوناگون در
قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه ريزی فعالیت های انفورماتیکی بانك ها به مسئوالن شبکه بانکی ارايه
شد كه با مصوبه مجمع عمومی بانك ها در سال  72طرح جامع اتوماسیون سامانه بانکی شکلی رسمی به خود
گرفت .در همان سال بانك مركزی ،شركت خدمات انفورماتیك را به عنوان سازمان اجرايی طرح جامع انفورماتیك
سامانه بانکی تاسیس كرد.
 طی سال های  72و  73جرقه های ايجاد سويیچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده شد و در همان راستا شبکه
ارتباطی بین بانك ملی ايران و فروشگاه های شهروند ايجاد شد.
 در خرداد  1381مجموعه مقررات حاكم بر مركز شبکه تبادل اطالعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصويب رسید.
بدين سان اداره شتاب بانك مركزی در  91/4/1تاسیس و با هدف فراهم كردن زيرساخت بانکداری الکترونیکی آغاز
به كار كرد .شتاب با ايجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز سه بانك رسماً متولد شد.
 در حال حاضر بیشتر بانك های ايران بطور مستقیم طرح های بانکداری الکترونیکی خود را پیش می برند .بانك
ملی با طرح سیبا ،بانك تجارت با طرح  ،SGBبانك صادرات با طرح سپهر ،بانك رفاه با طرح جاری همراه ،بانك
كشاورزی با طرح مهر ،بانك ملت با طرح جام و بانك های خصوصی با طرح بانکداری  24ساعته و به صورت مجزا
و منفرد ،بانکداری الکترونیکی را در حوزه تحت پوشش خود تجربه كرده و می كنند.
 بانك ملی ايران از اواخر دهه  1360شروع به اتوماسیون عملیات بانکی نموده و طی سالهای  73و  1372با نصب
پايانه های فروش ( )POSدر فروشگاه های زنجیره ای شهروند گام اول در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی
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را برداشخخخت و از سخخخال  1376با راه اندازی سخخخیسخخختم متمركز تحت نام سخخخیبا با ارائه خدمات نوين بانکداری
الکترونیکی و اينترنتی بیشترين سهم را در اشاعه فرهنگ بانکداری الکترونیکی به عهده داشته است.

سیستم های موجود در بانك
در تمام سیستم های بانکی اطالعات شعب عالوه بر ثبت و نگهداری در شعب  ،بصورت  OnLineويا  OffLineبه رايانه
مركزی ( )MainFrameنیز ارسال می شوند.
سیستم OffLine
در سخخیسخختم  OffLineاطالعات روز شخخعبه پس از ثبت در شخخبکه داخلی شخخعبه در پايان روز از طري خطوط
ارتباطی( )FTPو يا حافظه های همراه از قبیل ديسکت و يا  CDبه رايانه مركزی ارسال می گردد.
سیستم OnLine
در سیستم  OnLineاطالعات روز شعبه بطور لحظه ای از طري ارتباط ماهواره ای  ،خطوط پر سرعت مخابراتی
به رايانه مركزی ارسال میگردد.
 ،بیسیم( )WireLessو ...
شعب بانکها عالوه بر ثبت عملیات در حسابهايی كه خود افتتاح نموده اند ،نیاز به انجام عملیات در حسابهای ساير شعب
بصورت متمركز يا غیر متمركز نیز می باشند.
سیستم غیر متمركز
در سیستم غیر متمركز شعب به اطالعات يکديگر دسترسی نداشته و در صورت نیاز از طري سرفصلهای واسطه
(پاياپای و مركز) و با تاخیر زمانی ( )OffLineحسابهای يکديگر را تحت تاثیر قرار می دهند.
سیستم متمركز
در سخخیسخختم متمركز شخخعب به اطالعات يکديگر دسخخترسخخی داشخخته و در صخخورت نیاز میتوانند به طور لحظه ای
( )OnLineحسابهای يکديگر را تحت تاثیر قرار دهند.

اهداف سیستم های متمركز
-1امکان سرويس دهی بهتر و سريعتر به مشتريان
-2كاهش ازدحام مشتری در شعب
-3عدم وابستگی مشتری به يك شعبه و امکان دريافت كلیه خدمات مورد نیاز از تمامی شعب بانك
-4انجام حواله و نقل وانتقال بین حسابها بصورت لحظه ای
-5تغییرعملیات انتقال وجه از حالت فیزيکی به صورت الکترونیکی
-6امکان دريافت وجه نقد و اطالع از وضعیت حساب در كلیه ساعات شبانه روز
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-7تجمیع سريع اطالعات شعب و بررسی لحظه ای عملکرد واحدها جهت اتخاذ تصمیمات الزم توسط مديران و مسئولین
بانك
-8دسترسی آسان و سريع به اطالعات مشتريان جهت سیاست گذاريهای آتی بانك

خصوصیات سیبا (سیستم يکپارچه بانك ملی ايران)
 -1سیستم OnLine
 -2سیستم متمركز
 -3برپايه مشتری ()Customer Base
مشخخخصخخات مشخختريان پس از ثبت به سخخیسخختم مركزی منتقل ويك عدد  10رقمی بنام شخخماره مشخختری ايجاد میگردد.با
اسخختفاده از شخخماره مشخختری بدون نیاز به ثبت مجدد اطالعات مشخختريان میتوان حسخخابهای متعدد در هريك ازشخخعب
متمركزافتتاح نمود.
 -4اختصاص شماره حساب ( 13رقمی) واحد در سطح كلیه شعب كه بیانگر نوع حساب و نوع ارز نیز میباشد.
XX XXXXXXXX XX X
 2رقم اول  >-نوع حساب ( 01جاری  02 ,كوتاه مدت  03 ,پس انداز  04 ,بلند مدت و ).....
 8رقم بعدی  >-شماره سريال حساب
 2رقم بعدی  >-نوع ارز ( 00ريال  01 ,دالر  02 ,و ) .....
 1رقم آخر  >-رقم كنترلی
 -5اخت صاص كد كاربری واحد جهت هريك از كاربران در سطح كلیه شعب (بر ا ساس حرف اول نام خانوادگی و شماره
استخدامی)
شماره استخدامی   X XXXXX حرف اول نام خانوادگی
 -6تعیین سطوح دسترسی و عملیاتی جهت هر يك ازكاربران () N M A
{  Nعملیات غیر مالی( M ,)Non Monetaryعملیات مالی( A , )Monetaryعملیات مدیریتی(})Administrative

مثال 1 0 9 :

رئیس شعبه 1 2 1 ,

متصدی امور بانکی

 -7صدور كارت و برقراری ارتباط آن با انواع حسابها
 -8امکان برقراری ارتباط با سخخخاير تجهیزات جانبی از قبیل دسخخختگاه خودپرداز( ، )ATMپايانه های نقطه فروش(، )POS
تلفنبانك( ، )Telephone Bankدرگاه اينترنتی و ....
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تعريف ملی كارت :
ابزار يا وسخخخیله ای كه امکان اسخخختفاده از تجهیزات جانبی سخخخیبا از قبیل دسخخختگاه خودپرداز( ، )ATMپايانه های نقطه
فروش( ، )POSتلفنبانك( ، )Telephone Bankدرگاه اينترنتی و  ....را فراهم
مینمايد .
جهت صدور ملی كارت ابتدا تعريف م شتری و افتتاح يکی از ح سابهای جاری ،
پس انداز ويا كوتاه مدت و سخخپس درخواسخخت كارت انجام می گیرد  .ضخخمنا هر
ملی كارت را میتوان به يك يا چند حساب مرتبط با يك شماره مشتری متصل
نمود .
ملی كارت دارای رمز اول و دوم میباشد :
 رمز اول  4رقمی و در زمان صخخخدور كارت اختصخخخاص يافته و به هنگاماستفاده از دستگاه خودپرداز( ، )ATMپايانه های نقطه فروش( )POSو
 PinPadمورد نیاز میباشد ( .استفاده فیزيکی از كارت)
 رمز دوم بین  5تا  12رقم كه تو سط م شتری از طري د ستگاه خودپرداز اخت صاص يافته و به هنگام ا ستفاده ازتلفنبانك( )Telephone Bankو يا درگاه اينترنتی مورد نیاز میباشد ( .استفاده مجازی از كارت)

مشخصات ملی كارت
اطالعات مربوط به دارنده كارت شامل شماره كارت  ،نام و نام خانوادگی
مشتری  ،تاريخ انقضاء در روی كارت بر جسته نگاری ( )Embossيا چاپ
و كد امنیتی ( )CVV2به صورت فرو رفته ( )Indentيا چاپ در پشت
كارت درج می گردد.
 شماره کارت
شماره  16رقمی كه در روی ملی كارت درج شده است .
 رمز اول ملی کارت
رمز اول كارت  4رقمی بوده و به هنگام تحويل كارت در يك
پاكت محرمانه به مشتری تحويل می گردد.
 رمز دوم ملی کارت
رمز دوم كارت يك عدد  5الی  12رقمی میباشد.
 کد امنیتی ملی کارت (Card Verification Value 2) CVV2
كد امنیتی كارت به صورت كد چهار رقمی در رو يا پشت كارت
درج شده است.
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 نحوه دریافت رمز دوم کارت
مشتری با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانك ملی و با استفاده از ملی كارت خود و رمز اصلی كارت (رمز اول) از
منوی تغییر رمز گزينه "تخصیص رمز دوم كارت" را انتخاب نموده و رمز دوم موردنظر خود را تعیین می نمايد.

ساختار شماره ملی كارت
ملی كارت دارای يك شماره  16رقمی می باشد كه ساختار شکل گیری آن به ترتیب ذيل می باشد.

 1رقم كد
كنترلی

 7رقم سريال كارت

 2رقم كد محصول
كارت

 6رقم ابتدايی كد بانك
Bincode

 6 رقم ابتدايی ملی كارت را  Bincodeيا كد بانك می نامند .اين كد توسط بانك مركزی ،برای بانکهای مختلف
تعیین می گردد.
2 رقم بعدی (رقم هفتم و هشتم) را كدمحصول كارت گويند .از طري كد محصول كارت می توان به نوع كارت و
ويژگیهای كارت پی برد.
 7 رقم بعدی سريال كارت می باشد كه به ترتیب صادر میشود.
 رقم آخر كد كنترلی می باشد كه بر مبنای الگوريتم مشخصی از اعداد قبلی بدست می آيد.

انواع كد محصول
 كارتهايی كه كد محصول  1xو  x ( 7xمی تواند عددی از  1تا  9باشد) از نوع كارتهای بدهکار
) (Debit Cardمی باشند .مثل ملی كارت عادی صدور آنی (  ،)60379972ملی كارت عادی برجسته
(  ،)60379917كارت اضافی يا خانواده ()60379912
 كارتهايی كه كد محصول آنها  2xو  x ( 3xمی تواند عددی از  1تا  9باشد) از نوع كارتهای از پیش
پرداخت شده ) (prepaidمی باشند .مثل كارت هديه – بدون مبلغ ( )60379938بن كارت و سفر
كارت ()60379925
 كارتهايی كه كد محصول آنها  6xمی باشد از نوع كارتهای اعتباری) (credit cardمی باشند.
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انواع کارتهای بانکی :
-1كارتهای اعتباری ()Credit Card
بانك در مقابل تعهدات الزم به مشخختری خود مبلغ معینی اعتبار
مالی میدهد .مشخختری میتواند تا سخخقف اعتبار خود از حسخخابش
برداشخخت نمايد بدون اينکه موجودی داشخخته باشخخد و طی مدت
معین بدهی خود را به با نك پردا خت مین ما يد VisaCard.و
 MasterCardهم اكنون به عنوان رايجترين و گخخخخستردهترين
شبکه كارت اعتباری دنیا مطرح هستند.
-2كارتهای بدهکار ()Debit Card
در اين نوع كارت شخخخص فقط تا سخخقف موجودی حسخخاب خود
میتواند به و سیله اين كارت پرداخت نمايد.اين كارتها میتوانند به
يك يا چند حساب بانکی مجزا مرتبط باشند.
-3كارتهای از پیش پرداخت شده ( )Prepaid
كاربری اين نوع كارتها دقیقا مثل نوع  Debitبوده ولی بدون ارتباط به حسخخخاب بانکی مجزا میباشخخخد و دو نوع
دارند كه شامل كارتهای قابل شارژ ( ) Rechargeable ableو غیر قابل شارژ (  )Gift Cardمیباشند.
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انواع كارتهای بانکی از نظر فیزيکی
.1كارت مغناطیسی ()Magnet Card
اولین كارتی كه بهطور گسترده در زمینه تجارت الکترونیك و به
عنوان كارت های بانکی مورد اسخخخت فاده قرار گر فت كارت های
مغ ناطیسخخخی بود ند .اين كارت ها كه با قرارگرفتن يك نوار
مغناطیسخخخی بر روی كارت های  PVCايجاد میشخخخوند ،به علت
محدوديت های فیزيکی موجود حجم اطالعاتی زيادی را شخخخامل
نمیشوند.
اطالعات مربوط به دارنده كارت در نوار مغناطیسخخی پشخخت كارت
در سه تراك( )Trackنو شته ) (Encodeمی شود  .بر ا ساس ا ستانداردهای كارت ،نو شتن اطالعات Track
دوم شامل شماره كارت ،تاريخ انق ضاء و كد CVVاجباری ا ست ،نو شتن اطالعات  Trackاول و سوم اختیاری
اسخت .در  Trackاول اطالعات شخناسخنامه ای دارنده كارت و  Trackسخوم اطالعات تاريخچه ای تراكنش درج
میشود .
.2كارت هوشمند () Smart Card
كارتی پالستیکی با ابعاد كارتهای مغناطیسی(حدود  5/5در 8/5
سانتیمتر) است كه بر روی آن يا در بین اليههای آن ،يك
تراشه( )Chipقرارداده شده است .اطالعات مربوط به دارنده كارت
روی تراشه ذخیره شده و در تراكنشهای  OffLineنیز اطالعات
مربوط به تراكنشها و مانده كارت بر روی تراشه ذخیره میگردد .
كارتها هوشمند از لحاظ پذيرش در دستگاه كارتخوان به دو
دسته تماسی و غیرتماسی تقسیم میشوند.
.3كارت تركیبی ()Hybrid Card
كارت تركیبی بانکی میتواند شامل نوار مغناطیس و پردازنده و
آنتن كه قابلیت انجام تراكنشهای تماسی( )Onlineو غیر
تماسی( )Offlineرا برای كاربر كارت فراهم میكند و به عنوان
ابزار پرداخت الکترونیکی در كلیه سامانه های مورد پذيرش بانك
اعم از  Kiosk , POSو  ATMمی تواند استفاده شود.
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انواع كارت های مورد استفاده در بانك
 ملی کارت
دارندگان ملی كارت عالوه بر اسخخختفاده از دسخخختگاههای خودپرداز و
 PinPadمسخختقر در شخخعب بانك ملی ،پايانه های فروش مسخختقردر
فروشخخگاه ها و مراكز تجاری و خدماتی میتوانند با اسخختفاده از كارت
خود نسخخخبت به پرداخت هزينه كاال و خدمات از طري اينترنت نیز
اقدام نمايند ،همچنین امکان بهرهمندی از خدمات شخخبکه شخختاب در
سراسر كشور را نیز دارا میباشند.
اسخخختفاده از ملی كارت بانك ملی ايران در مبادالت روزمره عالوه بر
ايجاد آرامش روانی در م شتريان به جهت د ستر سی به وجوه خود و
حمل آنها در كمال امنیت مشخخختريان را از مراجعه حضخخخوری به شخخخعب بانك برای دريافت وجه نقد بی نیاز می كند و در
صورتی كه از ملی كارت ها در قالب پايانه های فروش ا ستفاده شود بطور و سیعی از گردش بی رويه ا سکناس در سطح
جامعه و تحمیل هزينه های جمع آوری و چاپ مجدد آن جلوگیری می شود.
درج کد  CVV2در ملی کارتها:
درج كد  CVV2در ملی كارتها با هدف فراهمسخخخازی امکانات الزم برای پذيرش ملی كارتهای مشخخختريان در پايانههای
مجازی و ارتقاء سطح امنیتی برای ارايه خدمات اينترنتی صورت گرفته است .همچنین مشتريان میتوانند با استفاده از كد
 CVV2درج شده در پشت ملی كارت و رمز دوم كارت از امکان پرداخت الکترونیکی بهرهمند شوند.
نحوه بازیابی کد CVV2

اگر كد  cvv2ملی كارتی پاك يا مخدوش گردد از دو طري ذيل می توان كد مورد نظر را بازيابی نمود.
اول صدور مجدد ملی كارت برای مشتری.
دوم از طري ارسال درخواست كتبی شعبه بصورت فکسی برای بخش پشتیبانی شركت پارس (سداد) و دريافت كد مورد
نظر.
 کارت مجازی
شخخماره كارتی اسخخت كه بنا به درخواسخخت شخخركتها ،سخخازمانهای دولتی و غیردولتی به حسخخاب حقوقی يا دولتی خزانهای
اختصاص می يابد كه بمنظور تسهیل در واريز وجه به اين حسابها با عملیات انتقال كارت به كارت و فعال از طري د ستگاه
خودپرداز و اينترنت انجام می گیرد .شايان ذكر است برای اين حسابها ،كارت فیزيکی صادر نمی شود و بدلیل نداشتن رمز
اول ،رمز دوم و كد امنیتی  ، CVV2قابلیت برداشت نقد ،پرداخت قبوض و خريد اينترنتی توسط اين كارتها وجود ندارد.
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 کارت خانواده (×××× ×××× )6037 9912
كارت خانواده ع بارتسخخخت از يك يا مجمو عه ای از چ ند كارت
مغناطیسخخی كه به يك حسخخاب ترجیحی متصخخل بوده و صخخاحب
حسخخاب اصخخلی (كارت اصخخلی) می تواند با مراجعه به شخخعب بانك و
ارائه درخوا ست ضمن تعیین تعداد كارت درخوا ستی برای اع ضای
خانواده ،نسبت به مشخص نمودن خدمات مورد نیاز ،اعم از تعیین
سخخقف مبلغ برداشخخت ،امکان مشخخاهده يا عدم مشخخاهده موجودی
حسخخاب و همچنین مشخخاهده يا عدم مشخخاهده صخخورتحسخخاب برای
دارندگان هريك از كارتها  ،اقدام نمايد كه اين قابلیت ها از خصوصیات بارز اين محصول به شمار میرود.
مشخصات کارت خانواده














كارت خانواده بانك ملی ايران با عنوان" ملی كارت خانواده " از نوع كارت های مغناطیسخخخی بوده و با ارائه
درخواست مشتريان به شعب و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه صادر میگردد.
ملی كارت خانواده برای افراد خانواده (حداقل  12سال تمام) شامل :همسر ،فرزندان و همچنین پدر ،مادر ،خواهر
و برادر( ،درصورتی كه تحت تکفل درخواست كننده باشند) صادر میگردد.
صاحب حساب می تواند برای كارت خانواده ،سقف مبلغ برداشت ماهانه تعیین نمايد.
نام روی كارت ،نام افرادی است كه توسط صاحب حساب معرفی میگردند.
ملی كارت خانواده ،قابلیت اسخختفاده از طري دسخختگاه های  ATMبانکهای عضخخو شخختاب و پايانه های فروش
) ،(posد ستگاههای كارت خوان شعب)  ، (pinpadسايتهای اينترنتی و د ستگاههای كیو سك بانك را دارا
می باشد.
كارت های فوق دارای تاريخ انقضاء  5ساله می باشند.
دارنده ملی كارت خانواده ،می تواند همانند كارت اصلی ،تراكنشهای مختلف (تا سقف تعیین شده) را با استفاده
از كارت خود انجام دهد .بديهی ا ست تمامی اين تراكنش ها ح ساب ا صلی را تحت تاثیر قرار می دهند .شايان
ذكر است در هنگام دريافت صورت حساب از طري  ATMو ، P.O.Sهر مشتری تنها عملیات انجام شده توسط
كارت خود را م شاهده می نمايد ،به غیر از دارنده كارت ا صلی ( صاحب ح ساب) كه در صورت ح ساب خود كلیه
تراكنشهای انجام شده برروی حساب را مشاهده خواهد نمود.
صدور كارت خانواده برای هر متقاضی حداكثر تا سقف 9فقره امکانپذير می باشد.
بمنظور درخواست صدور يا دريافت كارت نیاز به حضور افراد خانواده در بانك نمی باشد.
مسدود و رفع مسدودی كارت ،صرفاً توسط دارنده كارت اصلی (صاحب حساب) میسر میباشد.
حداكثر سقف عملکرد ماهانه برای افراد زير  18سال حداكثر  500,000ريال و برای ساير افراد بنا به درخواست
متقاضی (صاحب حساب) می باشد.

15

مراحل درخواست صدور کارت خانواده :
 متقا ضیان دريافت ملی كارت خانواده ( صاحبان ح ساب) با همراه دا شتن شنا سنامه و كارت ملی و مراجعه به
شعب بانك فرم درخواست ملی كارت خانواده را دريافت و نسبت به تکمیل آن اقدام می نمايند .
سرویسهای قابل ارائه به ملی کارت خانواده:
خدمات قابل ارائه به ملی كارت خانواده از طري پايانه های مختلف به شرح ذيل می باشد:

نوع پایانه

عملیات مجاز

ATM

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

Pinpad

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

POS

مانده گیری  -خرید

Internet

مانده گیری  -پرداخت قبض  -خرید

تلفن بانك

مانده گیری  Rپرداخت قبض R

صورتحساب R

Infokiosk

مانده گیری  Rپرداخت قبض R

صورتحساب R

سایر موارد :
 در صخخورت ارائه درخواسخخت دارندگان ملی كارت خانواده ( با اسخختفاده از فرم درخواسخخت خدمات كارت خانواده)
مبنی بر تغییر رمز از طري د ستگاه  ، pad pinواحدها ملزم می با شند ح سب درخوا ست متقا ضی ن سبت به
تغییر رمز كارت اقدام نمايند.
 شايان ذكر است تغییر رمز ملی كارت خانواده از طري دستگاه های خودپرداز امکان پذير می باشد.
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 ارائه سخخرويس توسخخط پايانه های مجازی نظیر تلفنبانك ،اينترنت و ...به كارت خانواده با ورود رمز دوم امکانپذير
می باشخخد .بدين منظور دارنده كارت می تواند با مراجعه به دسخختگاههای خودپرداز بانك نسخخبت به تعريف "رمز
دوم" از طري گزينه "عملیات رمز" اقدام نمايد .
 در صخخورت ايجاد مغايرت بعلت تراكنش های ناموف و برداشخخت از حسخخاب كارت مربوطه ،رفع مغايرت از طري
شعب صادر كننده انجام خواهد پذيرفت.
 پیوند کارت
پیوند كارت كارتی است دو منظوره كه دارندگان آن پیام آوران زندگی
می باشند.
بانك ملی ايران با همکاری واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،اقدام به ايجاد كارتی دو منظوره تحت عنوان "پیوند
كارت" نموده است كه عالوه بر اينکه يك كارت بانکی می باشد
نشاندهنده عضويت فرد در سايت پیوند اعضا می باشد.
روش دریافت
 متقاضیان دريافت كارت اهدای عضو بايد نخست به سايت اهداء عضو ) (ehda.irمراجعه كرده و فرم مخصوص
ثبت نام را با مشخصات فردی خود (شامل نام و نام خانوادگی و كد ملی و )...تکمیل كنند .چنانچه تمامی اين فرم
بهدرستی تکمیل شود متقاضی میتواند نمونهی شبیهسازیشدهی كارت اهدای عضو خود را از سايت پرينت بگیرد
كه بر روی آن نام و نام خانوادگی و كد ملی و شمارهی شناسهی اختصاصی آن متقاضی در سامانهی اهدای عضو
درج شده است .
متقاضیان با در دست داشتن پرينت كارت اهدای عضو بايد به شعب منتخب بانک ملی در سراسر كشور مراجعه نموده و
درخواست صدور پیوندكارت را بدهد.
كاربر شعبهی بانك ملی بعد از كنترل صحت اطالعات مندرج در سايت با مدارك هويتی متقاضی در صورت تطاب اقدام به
افتتاح حساب می كند و پیوندكارت را به صورت آنی صادر می نمايد.
 چنانچه مشتری قبال حسابی در بانك ملی ايران داشته باشد می تواند بجای افتتاح حساب جديد يکی از حسابهای
قديمی خود را به پیوند كارت متصل نمايد.
 چنانچه مشخصات مدارك فرد با اطالعات مندرج در سايت مطابقت نداشته باشد متقاضی موظف است تا نسبت
به تصحیح اطالعات نادرست اقدام نموده و سپس جهت دريافت كارت به شعب بانك ملی ايران مراجعه نمايد.
 آن دسته از متقاضیان كه پیشتر در سايت ثبت نام كردهاند اما به هر دلیل هنوز «پیوندكارت» خود را دريافت
نکردهاند میتوانند به حساب كاربری خود در سايت رجوع كرده و مانند افراد فوق از كارت شبیهسازیشدهی خود
پرينت گرفته و بقیه مراحل را طی نمايند.
جهت مشاهده آخرین اطالعات شعب صادر کننده پیوند کارت به سایت بانک ملی ایران مراجعه نمایید.
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 کارت هواداری ورزش (×××× ×××× )6037 9917
صدور كارت هواداری منوط به انعقاد قرارداد فیمابین بانك و با شگاه مورد نظر می با شد .هموطنان ورزش دو ست فقط در
اين صورت می توانند با مراجعه به شعب بانك ملی در سرا سر ك شور ن سبت به درخوا ست كارت هواداری ورزش اقدام
نمايند.
اين كارت عالوه بر دارا بودن كلیه قابلیتهای ملی كارت  ،مزايای مشروحه ذيل را نیز دارا میباشد:






خريد از شبکه اختصاصی فروشگاهی طرف قرارداد و بهره مندی از تخفیف قابل مالحظه
خريد انواع مختلف بیمه نامه با تخفیف از بیمه های طرف قرارداد
استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی
استفاده از تخفیف در مراكز اقامتی شامل هتل ،تورهای داخلی وخارجی از مراكز طرف قرارداد
امکان تهیه بلیط مسابقات ورزشی خصوصاً مسابقات فوتبال در آينده نزديك

 الماس کارت دی:
الماس كارت دی كارتی اسخخت مختص بیمه شخخدگان ت مین اجتماعی جهت
واريز وجوه مربوط به بیمه تکمیلی آنها .اين كارت مسخختقیماً از سخخوی بیمه
درخوا ست گرديده و به صورت غیرفعال صادر و به م شتری تحويل داده می
شود.
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 کارت جوانان هالل احمر:
اين كارت يك كارت دومنظوره بین بانك ملی ايران و سخخخازمان جوانان
جمعیت هالل احمر می با شد .يعنی عالوه بر اينکه بعنوان كارت شنا سايی
هوشمند سازمان جوانان جمعیت هالل احمر به شمار آمده و قابلیت هايی
نظیر امکان شركت در اردوها ،فعالیت های ب شردو ستانه ،ا ستفاده از مراكز
ورزشخخی ،اجتماعی و فرهنگی و بهره مندی از تسخخهیالت و تخفیفات ويژه
درمانی ،گردشخخگری و … برای دارنده آن فراهم می باشخخد  ،از كلیه مزايای
كارتهای بانکی نیز برخوردار اسخخخت .اين كارت دارای قابلیت هايی نظیر
اسخختفاده به عنوان كارت شخخناسخخايی  ،بن كارت ،كارت تخفیف ،كارت بلیت
مترو و … می باشد.
 بن کارت (×××× ×××× )6037 9925
بن كارت ملی ،كارت الکترونیکی اسخخت كه مبالغ كمك های غیر نقدی
اهدايی به كاركنان به جای اينکه بصخخخورت كاال يا بن های كاغذی
چاپ شده توسط فروشگاهها تامین شود ،به صورت پول الکترونیکی در
كارت ذخیره می گردد و صخخخاحب كارت می تواند برای خريد كاال و
خدمات مورد نیاز خود از آن اسخختفاده كند .وجوه واريز شخخده به كارت
فقط جهت خريد كاال و خدمات مورد اسخخختفاده قرارمی گیرد و دارنده
كارت نمی تواند از فروشخخنده پول نقد دريافت نمايد .اين كارت ها با نام و بدون ارتباط با حسخخاب ،صخخادر می شخخود و به
دارندگان كارت ها رمز مخ صو صی اخت صاص داده خواهد شد كه اين امر از سوءا ستفاده در صورت مفقود شدن كارت،
جلوگیری خواهد كرد.
الزم بذكر اسخخت بر خالف بنهای كاغذی كه مبلغ بن فقط قابلیت اسخختفاده در يك بار مص خرف را دارد ،دارندگان بن كارت
میتوانند موجودی آن را به دفعات و هر بار به میزان دلخواه تا سقف كارت خرج كنند.
موارد كاربرد بن كارت :
 اعطاء هديه سازمان ها به كاركنان به جای هدايای نقدی يا بن های كاغذی
 بن های اعتباری سفر
 امکان استفاده در پمپ بنزين ،فروشگاهها ،اينترنت ،تلفن و ...
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قابلیتهای بن كارت :
 مانده گیری در دستگاههای خودپرداز ،شعبه ،اينترنت و POS
 تغییر رمز در دستگاههای خودپرداز و شعبه
 خريد ازطري دستگاههای  POSو اينترنت
 پرداخت قبض در دستگاههای خودپرداز POS ،و اينترنت
 در موارد خاص امکان برداشت نقدی و محدود نمودن بن كارت به گروهی از دستگاههای  POSوجود دارد.
مزایای بن کارت برای دارندگان آن
امکان خريد در كلیه فروشگاهها و مراكز مجهز به پايانه های فروشگاهی عضو شبکه شتاب
امنیت بیشتر در عدم نیاز به حمل بن بصورت فیزيکی
حفظ پول در صورت مفقودی كارت و اعالم به موقع مفقودی
بالفاصله پس از مفقودی يا افشای رمز در ساعت كاری از طري شعب بانك و يا تماس با شماره  09622و در ساعات
غیر اداری از طري تماس با شماره  021_64140می توانید اقدام به مسدودی كارت نمايید
ايجاد تنوع در انتخاب كاالی مورد نیاز بر اساس مبلغ شارژ شده در كارت
مزایای بن کارت برای سازمانها و شرکتها
آسانی در ارائه كمکهای غیر نقدی به كاركنان
فراهم آوردن رضايت بیشتر كاركنان با عدم ايجاد محدوديت در مکان و نوع خريد
امکان طراحی لوگو و مشخصات مدنظر سازمان بر روی كارت
جلوگیری از هزينه های اضافی چاپ بن كارتهای كاغذی يکبار مصرف
توجه :در موارد خاص امکان برداشت نقدی و محدود نمودن بن كارت به گروهی از دستگاههای  posنیز وجود دارد.
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 كارت هديه (×××× ×××× ×)6037 993
اين كارت از اوايل سال  87عملیاتی گرديده و هم اكنون در حال سرويسدهی به مشتريان می باشد ،اين نوع كارت بی نام
و دارای رمز واحد میباشد.
انواع كارت هديه
 كارت هديه مبلغدار در مبالغ  200 ،100و  500هزار ريالی،
فاقد برداشت نقد
 كارت هد يه بدون مبلغ قا بل شخخخارژ از  50,000ر يال تا
 5,000,000ريال دارای قابلیت برداشت نقد
اين كارتها فاقد قابلیت شخخخارژ مجدد بوده و بدون هیچ هزينه ای
صادر و در اختیار مشتريان بانك قرار می گیرد.
از اين خدمت جهت سخخهولت در پرداختهای غیر نقدی سخخازمانها و
شخخركتهای دولتی و غیر دولتی به كاركنان خود اسخختفاده می شخخود.
انتخاب طرح روی كارت ،درج لوگو و يا ثبت متن مورد نظر سازمانها
در روی كارت از ديگر مزايای اين خدمت می باشخخد( .به اسخختثناء
كارتهای هديه بدون مبلغ كه دارای قابلیت برداشت نقدی از دستگاههای خودپرداز می باشد) .
مشخصات کارتهای هدیه





حداكثر مبلغ هر كارت هديه 000ر000ر 5ريال می باشد.
صدور كارت هديه در قبال برداشت از حساب مشتری و يا دريافت وجه نقد معادل آن مجاز می باشد.
كارت هديه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی از درجه اعتبار ساقط است.
كارت هديه حداكثر به مدت يك سال دارای اعتبار است .مانده مصرف نشده كارتهای هديه پس از انقضای مدت
مزبور  ،صرفاً در شعبه صادر كننده قابل دريافت می باشد.

 كارت اعتباری (×××× ×××× ×)6037 996
كارت اعتباری ابزار پرداختی اسخخخت كه با هدف ايجاد قدرت خريد
بی شتر و با ا ستانداردهای بین المللی و رويه های متداول دنیا طراحی
و بر مبنای عقد مرابحه و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بر اسخخخاس
دسخختورالعمل های بانك مركزی) صخخادرمیگرد  .دارندگان اين كارت
می توان ند از طري پا يا نه های فروش فیزيکی ( )POSو يا م جازی
(درگاه اينتر نتی) كلیه بانکهای ع ضو شبکه شتاب ،ن سبت به خريد
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كاال و خدمات مورد نیاز تا سقف اعتبار تعیین شده بصورت تدريجی يا يکجا اقدام و ظرف مهلت مقرر كل بدهی را بصورت
يکجا و يا براساس حداكثر اقساط تعیین شده تسويه نمايند.
اين كارت ها در مبالغ ده ،سی وپنجاه میلیون ريال میلیون ريال صادر و اعتبار آن گرد شی می با شد و پس از ت سويه و يا
بازپرداخت اقساط ،اعتبار كارت تا میزان اولیه تجديد(شارژ) می گردد.
نکات مهم در خصوص كارت اعتباری :
كارتهای اعتباری عالوه بر شماره كارت  ،دارای شماره اعتبار سنجی منحصر به فردی میباشد كه توسط دفتر اعتبار سنجی
بانك مركزی (مکنا) به هر يك از متقاضیان اختصاص می يابد.
مکنا  :مركز كنترل و نظارت اعتبارات كه برای ثبت  ،نگهداری و روزآوری تمام اطالعات اعتباری خرد و كالن مشتريان
بانکها در بانك مركزی راه اندازی و راهبری گرديده است.
 -1چنانچه تا  2ماه پس از صدور صورتحساب  ،بدهی كارت اعتباری تسويه نگردد كارت موقتا“ مسدود و مانده بدهی كارت
بطوری سیستمی به سرفصل مطالبات سررسید گذشته منتقل میگردد.
 -2چنانچه تا  6ماه پس از صدور صورتحساب  ،بدهی كارت اعتباری تسويه نگردد كارت باطل و مانده بدهی كارت بطوری
سیستمی به سرفصل مطالبات معوق منتقل میگردد ضمنا“مشتری در سواب مکنا در گروه مشتريان بد حساب ثبت خواهد
شد.
 -3در صورتیکه بواسطه عدم تسويه اولین صورتحساب پس از رفع مسدودی  ،مجددا“ كارت مسدود گردد كارت باطل و
مانده بدهی كارت بطوری سیستمی به سرفصل مطالبات معوق منتقل میگردد ضمنا“مشتری در سواب مکنا در گروه
مشتريان بد حساب ثبت خواهد شد.
-4در صورتیکه  3بار متناوب كارت مسدود شود در بار سوم  ،كارت باطل و مانده بدهی كارت بطوری سیستمی به سرفصل
مطالبات معوق منتقل میگردد ضمنا“مشتری در سواب مکنا در گروه مشتريان بد حساب ثبت خواهد شد.
نرخ سود کارت اعتباری:
سود تسهیالت اعطايی بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای عقد مرابحه محاسبه می گردد.
بديهی است در صورت عدم بازپرداخت تسهیالت در سررسیدهای مقرر  ،مبلغی به عنوان وجه التزام ت خیر تاديه بر اساس
مقررات به مانده تسهیالت اضافه می شود.
نرخ سود فقط به میزان اعتبار مصرف شده مشتری اختصاص می يابد و مبلغ مصرف نشده مشمول آن نمی شود.
در صورت تسويه بدهی مشتری زودتر از موعدهای تعیین شده نرخ اختصاص يافته بر اساس زمان تسويه بدهی تعديل می
گردد.
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آبونمان كارت اعتباری به میزان  %2مبلغ اعتبار می باشد و اين مبلغ در اولین صورتحساب منظور و از مشتری اخذ می
گردد.
 کارت میزان
اين نوع از كارت اعتباری 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 هماهنگی وزارت بازرگانی صادر می شود .باز
پرداخت بدهی در اقسخخخاط  24ماهه می باشخخخد .اين كارت فقط در مراكز
طرف قرارداد طرح میزان كه مجهز به پايانه های فروش خاص می باشند و
صرفا برای خريد كاالهای م شمول طرح و دارای ايران كد صادر می شود،
قابل استفاده هستند.
توجه  :از سال  1391صدور كارتهای میزان در بانك ملی متوقف شده است.
 کارت پرداخت اقساط تسهیالت (×××× ×××× )6037 9970
اين نوع كارت از نوع كارتهای مجازی بوده و برای پرداخت اقسخخاط تسخخهیالت غیرمتمركز از طري اينترنت ,خودپرداز و يا
رعد ملی برای مشتريان صادر می شود .جهت درخواست صدور كارت مشتری می بايست به سايت بانك ملی ايران بخش
خدمات مبتنی بر كارت مراجعه نموده و با وارد نمودن كد ملی ،شخخخماره تسخخخهیالت غیرمتمركز و كد شخخخعبه اعطاءكننده
تسهیالت ،شماره كارت مجازی خود را دريافت نمايد.



توریست کارت

اين كارت برای تامین آسايش ،امنیت و راحتی مسافران و
میهمانان خارج از كشور طراحی و ارائه شده است .
اين كارت يك كارت ريالی است كه در قبال ارز ورودی
گردشکران با اعتبار زمانی مشخص صادر و قابلیت استفاده در
شبکه بانکی را خواهد داشت.
در زمان صدور توريست كارت  ،رمز اول و دوم به همراه كد و رمز
كاربری جهت مشاهده صورتحساب اينترنتی به مشتری تحويل
خواهد شد كه رمز اول جهت خريد از طري پايانه های فروش و
استفاده از دستگاه های خودپرداز و رمز دوم صرفا جهت استفاده
از خريد اينترنتی خواهد بود.
الزم به ذكر است رمز اول و دوم در دستگاههای خودپرداز بانك
توسط مشتری قابل تغییر خواهد بود.
ويژگی های توريست كارت
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 امکان استفاده در تمام پايانه های فروش شبکه بانکی كشور امکان دريافت وجه نقد فقط در دستگاه های خودپرداز بانك ملی ايران قابلیت استفاده از سرويس خريد اينترنتی  ،تغییر رمز و انتقال وجه از توريست كارت امکان تبديل وجه باقیمانده كارت به ارز و پرداخت آن به گردشگر به نرخ روز مدت انقضا بر اساس مدت زمان ويزا(طب دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران حداكثر مبلغ شارژ كارت معادل  5هزار دالر)
 امکان دريافت موجودی كارت از طري اينترنتی  ،دستگاه های خودپرداز و پايانه های فروش شبکه بانکی كشور امکان دريافت صورتحساب از طري دستگاه های خودپرداز بانك ملی ايران و سايت بانك ملی ايران -عدم امکان انتقال وجه به توريست كارت

بیمه ملی كارت
جهت جبران خسارات ناشی از سرقت ،جعل و سوء استفاده از ملی كارتها ،بانك ملی ايران امکان استفاده از خدمات بیمه
ای را برای مشتريان فراهم نموده است.
دارندگان ملی كارت در صورت تمايل به استفاده از اين خدمت می توانند با مراجعه به شعب بانك ملی ايران اقدام به تکمیل
فرم مربوطه نمايند .پس از ارائه فرم به شعبه افتتاح كننده حساب بصورت سیستماتیك مبلغ  5,000ریال از حساب مشتری
بعنوان ح

بیمه ساالنه كسر می گردد و از آن تاريخ كارت مربوطه مشمول شرايط بیمه می شود .

مدت اعتبار اين بیمه نامه هایکسال بوده و پس از انقضای مدت زمان بیمه ،تمدید آن به صورت خودکار برای سال بعد
انجام

شده

و

ح

بیمه

حساب

از

مشتری

كسر

می

شود .

در صورت عدم تمايل مشتری جهت تمديد  ،می بايست مراتب  30روز قبل از انقضای بیمه كتباً به شعبه اعالم شود.
موارد مشمول بیمه
 -1سرقت :عبارتست از اينکه كارت از مشتری سرقت و بطور غیر قانونی از طري اين كارت برداشت يا عملیات انتقال
صورت گیرد.
 -2جعل :هرگونه شبیه سازی توسط جاعل يا جاعلین اعم از اينکه ناشی از سرقت باشد يا نباشد و اعم از اينکه منجر به
برداشت وجه نقد يا انتقال و جابجايی وجه به حساب ديگری گردد .

 -3سوء استفاده :هرگونه برداشت وجه يا انتقال از طري كارت بدون اطالع و كسب اجازه از بیمه شده
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حداكثر مبلغ پرداختی به بیمه شدگان :
- 1برداشت ناشی از سرقت و سوء استفاده برای هر كارت الکترونیکی روزانه تا مبلغ 2,000,000ريال برای مدت 5روزو
حداكثر تا سقف  10,000,000ريال
- 2برداشت های ناشی از جعل كارتهای الکترونیکی اعم از دريافت نقدی يا انتقال وجه از طري دستگاههای
خودپرداز)(ATMحداكثر تا مبلغ  100,000,000ريال
موارد خارج از تعهدات بیمه گر :
 -1سرقت الکترونیکی بدون استفاده از كارت
 -2خسارت مربوط به هزينه صدور كارت مجدد
 -3خسارت ناشی از جنگ ،شورش ،اغتشاش ،بلوا ،عملیات خرابکارانه ،سیل و زلزله (مفقودی و سرقت ناشی از بروز
خطرات سیل و زلزله مستثنی است.
 -4اشتباه در محاسبه و اختالل در سیستم سامانه الکترونیکی

خودپرداز ( ) Automated Teller Machine
دستتتهاهی الکترومکانیکی بدون نیاز به تحویلدار در هر لحظه از شتتبانه روز امکان دریافت وجه نقد را برای
مشتریان بانک فراهم می کند .
تاريخچه خودپرداز
جان شفرد بارون در سال  1967اولین ماشین خودپرداز پول
را در ل ندن اختراع کرد  .اولین با جه خود کار پول cash
( machineما شین تحویلدار پول) نام دا شت  .در آن زمان
هنوز کارتهای پالستتتیکی تراشتته دار وجود نداشتتتند و
بنابراین اولین دستتتهاه خودپرداز بانکن نوعی از قبضتتهای
ویژه را قبول می کرد .این قبضهای کاغذی دارای عالئم ویژه
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ای مجهز به شماره شناسایی کاربر بودند .در آن زمان کارشناسان بانکی معتقد بودند ماشینی که شفرد اختراع
کرد می تواند در آینده ای نه چندان دور تا  99درصد از فعالیتهای بانکی را ارائه دهد و شهروندان سراسر دنیا
با این ابزار می توان ند بدون ن یاز به اتالف وقت در صتته های با نک در کمترین زمان و حتی بدون این که از
خودروی خود پیاده شوند به امور بانکی خود بپردازند.

باجه تحویلداری

ATM

پرداخت وجه

Dispenser

دریافت وجه

Depositor

حواله کردن

Transfer

روزنامه

Journal printer

چاپ رسید

Receipt printer

پرداخت قبض

Barcode Reader

مقایسه  ATMبا باجه تحویلداری

انواع دستگاه خودپرداز ( )ATM
 از لحاظ شکل ظاهری (فیزیکی)
دیواری ()through the wall

سالنی ()In lobby
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اتوبانک ()Drive Up

خدمات دستگاه خودپرداز
دارندگان ملی كارت میتوانند عالوه بر دريافت وجه نقد ،از سخخخاير خدمات و قابلیتهای خودپردازهای اين بانك به شخخخرح
ذيل استفاده نمايند.
 اعالم مانده حساب (كه حاوی مانده -شماره حساب -شماره مشتری -شماره كارت و شماره ارجاع میباشد كه به دو
صورت رؤيت و چاپ ارائه می گردد)
 تغییر رمز اول ملی كارت
 صدور و تغییر رمز دوم كارت (كه در خريدهای اينترنتی مورد استفاده قرار میگیرد)
 فعال سازی رمز پويا (يکبار مصرف)
 دريافت صورتحساب مختصر (ده گردش آخر حساب)
 دريافت صورتحساب يارانه های واريزی
 انتقال وجه بین حسابهای مرتبط با كارت
 انتقال وجه از كارت به حسابهای سیبائی سايرين(بغیر از حسابهای دولتی ) 41 ،31 ،21
 انتقال وجه به كارتهای ديگر سی ستم سحاب (به منظور اطمینان خاطر م شتريان نام و نامخانوادگی ذينفع نمايش و
در صورت ت يید انتقال وجه انجام میشود).
 پرداخت قبوض خدماتی :آب ،برق ،تلفن ثابت ،تلفن همراه ،گاز  ،قبض جريمه و قبوض شهرداری
 شارژ سیم كارتهای اعتباری تلفن همراه (ايرانسل  ،همراه اول  ،تالیا و رايتل )
 پرداخت اقساط تسهیالت متمركز و غیر متمركز
 باز پرداخت كارتهای اعتباری
 كمك به موسسات خیريه در گزينه نیکوكاری
 خدمات سازمان سنجش كشور
 ثبت نام آزمون های دانشگاه آزاد اسالمی
 پرداخت خاص "انتقال وجه كارت به كارت و كارت به حساب با ثبت شناسه واريز"
ضمناً دارندگان كارت ساير بانکهای عضو شتاب نیز میتوانند از سرويسهای دريافت وجه  ،انتقال وجه ،دريافت مانده،
پرداخت قبوض و خريد شارژ استفاده كنند.
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شايان ذكر ا ست پروژه انتقال سه جانبه وجوه در خودپرداز كلیه بانکها عملیاتی گرديده ا ست  .بدين معنی كه م شتريان
می توانند با اسخخختفاده از يکی از خودپردازهای بانکهای ياد شخخخده (بانك اول) وجهی را از بانك دوم به بانك سخخخوم منتقل
نمايند.
كارمزد خدمات دريافتی از خودپرداز
استفاده از برخی خدمات خودپرداز هم برای كاربران و هم بانك دارای هزينه می باشد.
هزينه دريافت وجه از خودپرداز ساير بانکها به شرح ذيل ح ساب می گردد .به ازای هر بار بردا شت وجه نقد از خودپرداز،
بانك صخخادر كننده كارت بايسخختی  %1,15مبلغ برداشخختی بعالوه  1013ريال كارمزد بپردازد كه بخشخخی به بانك پذيرنده،
بخش بانك مركزی و بخشی هم سهم شركت خدمات انفورماتیك می باشد.
بعنوان مثال اگر شخصی از كارت بانك ملی ،از خودپرداز ساير بانکها مبلغ 2میلیون ريال برداشت وجه داشته باشد بانك
ملی بايستی مبلغ  24013ريال كارمزد بپردازد.
بابت پرداخت قبوض از طري خودپرداز ،در حالت شخخختابی بانك صخخخادر كننده كارت بايسخخختی مبلغ  2063ريال كارمزد
پرداخت نمايد .همچنین كارمزد مانده گیری از دسخختگاه خودپرداز مبلغ  1000ريال می باشخخد و بابت انتقال وجه كارت به
كارت شتابی مبلغی بین  5000ريال تا  9000ريال كارمزد پرداخت می گردد( .توسط مشتری)

خوددريافت/خودپرداز ()CRS
دستهاه های خوددریافت/خودپرداز با نام تجاری جدید
خودگردان ( )CRS : Cash Recycler Systemدر بانک
ملی ایران مورد استفاده قرار می گیرند.
پس از تجربه نه چندان موفق بانک ها در خصوص دستهاه
های خوددریافت ن بانک ملی ایران بعنوان اولین ورود
کنندگان

به

این

عرصه

تعداد

100

دستهاه

خوددریافت/خودپرداز را در سال  96نصب و راه اندازی نمود
که با استقبال چشمهیر همکاران شعب و مشتریان بانک
روبرو شد  .این دستهاه با ایجاد چرخه در دریافت و پرداخت
باعث نقاط مثبت بسیاری شده که مهمترین آنها عدم نیاز به
پولهذاری دستهاه می باشد .بدین معنی که دستهاه وجوه
دریافتی را به کاست های پرداختی منتقل نموده و از همان
محل پرداخت ها را انجام می دهد .بانک ملی بعنوان
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بزرگترین بانک ایران هم اکنون بیش از  800دستهاه خوددریافت/خودپرداز را نصب و راه اندازی نموده
که در این حوزه با اختالف بسیار زیاد دارای رتبه اول می باشد .در حال حاضر این دستهاه ها بطور
میانهین بیش از  1,5میلیارد ریال وجه نقد دریافت می نمایند.
این دستهاه کلیه خدمات دستهاه های خودپرداز را انجام داده و به زودی دو سرویس بسیار ارزشمند و
بی بدیل در صنعت بانکداری دنیا را نیز ارائه می نماید :
 .1انجام کلیه خدمات دستهاه های خودپرداز با کارت ملی هوشمند
 .2واریز وجه نقد به حساب های سیبایی سایرین
 .3واریز وجه نقد و صدور حواله پایا و ساتنا

خود بانك()VTM
امروزه هزینه احداث یک شعبه بانکی بسیار زیاد بوده
و بانک ها در حال ادغام و جمع آوری شعب خود می
باشند .لکن در بعضی از نقاط وجود شعبه الزم بوده و
ارتباط وجه به وجه با مشتری امری ضروری بنظر می
رسد .جهت رفع نیاز در این حوزه دستهاه های
خودبانک ()VTM : Virtual Terminal Machine
ابتدا در کشورهای پر جمعیت همانند چین شروع به
فعالیت نموده و سپس کشورهای دیهر نیز به این
مفهوم رو آوردند .این دستهاه ها بدین شکل فعالیت
می نمایند که برخی از سرویس ها (طبق لیست ذیل) را بدون نیاز به متصدی و یا  Tellerو همانند
دستهاه های خوددریافت/خودپرداز ن خودپرداز ن کیوسک و  ...ارائه نموده و مابقی سرویس ها را که
الزام به رویت و بررسی اسناد می باشد بصورت تصویری به واحد پشتیبانی سامانه های هوشمند بانکی
( )VTAمتصل شده و توسط کارشناسان آن واحد احراز هویت می گردند.
هم اکنون تعداد دستهاه های خودبانک در بانک ملی  42عدد می باشد که در نقاط اصلی استان های
کشور نصب بوده و به زودی تا  50دستهاه خواهد رسید.
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سرويس های ارائه شده توسط دستگاه های خودبانك :
 -1تعریه مشتری اولیه

نیاز به تماس با VTA

 -2تعریه سپرده (اولیه و متعدد )

نیاز به تماس با VTA

 -3صدور کارت نقدی

نیاز به تماس با VTA

 -4فعالسازی کارت نقدی

نیاز به تماس با VTA

 -5ارتباط کارت با سپرده

نیاز به تماس با VTA

 -6انتقال وجه داخلی (به حساب)

نیاز به تماس با  VTAلکن از طریق  CRSدستهاه نیز قابل انجام است .

 -7انتقال وجه پایا

نیاز به تماس با VTA

 -8انتقال وجه ساتنا

نیاز به تماس با VTA

 -9واریز نقدی وجه

از طریق  CRSدستهاه (بدون نیاز به تماس با )VTA

 -10دریافت نقدی وجه

از طریق  CRSدستهاه (بدون نیاز به تماس با )VTA

 -11صورتحساب سپرده

نیاز به تماس با  VTAلکن از طریق  CRSدستهاه نیز قابل انجام است .

 -12مانده سپرده

نیاز به تماس با  VTAلکن از طریق  CRSدستهاه نیز قابل انجام است .

 -13صدور گواهی تمکن مالی

نیاز به تماس با VTA

سرويس های دستگاه خودبانك در آينده :
 وصول چک عهده بانک
 وصول چک عهده بانک های دیهر (چکاوک)
 فعالسازی ساپتا
 صدور کارت هدیه
 صدور ضمانت نامه بانکی
 امور مربوط به چک
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كیوسك بانك
دستهاه های خودپرداز علیرغم سرویس مستمر و
مطلوب خود دارای اشکاالتی از قبیل هزینه های زیاد
و حساسیت باال در تراکنش ها (اتصال مستقیم به
سوییچ کارت بانک) می باشند .از طرفی آمار و
اطالعات جهانی نشان می دهد که کمتر از  10درصد از
تراکنش های مالی مشتریان نقدی بوده و مابقی غیر
نقدی می باشد .این سه مهم باعث می شود که بانک
ها جهت افزایش درگاه های سرویس دهی ن ارائه
سرویس های ارزش افزوده و  ...اقدام به نصب و راه
اندازی دستهاه های کیوسک بانک نمایند .این
دستهاه ها هزینه های بسیار پایین تری را نسبت به
خودپردازها دارند و امکان عملیاتی نمودن سرویس
های ارزش افزوده در آنها بسیار آسان تر می باشند.
بانک ملی هم اکنون بیش از  2500دستهاه انواع کیوسک بانک را در سطح کشور نصب و راه اندازی
نموده است.
انواع كیوسك های بانکی :
 خودپرداز بدون وجه نقد Cashless :
 کیوسک کارت هدیه Gift Card Kiosk :
 كیوسك چند منظوره Add On Kiosk :
سرويس های كیوسك :Cashless
 تراکنش ها با ملی کارت بانک ملی :
 .1اعالم موجودی کارت
 .2اعالم صورتحساب ( 10گردش آخر)
 .3تغییر رمز اول
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 .4تغییر رمز دوم
 .5انتقال وجه کارت به کارت ملی به ملی
 .6انتقال وجه کارت به کارت ملی به کارت شتابی
 .7انتقال وجه کارت به حساب ملی
 .8خرید شارژ اپراتور های همراه اول و ایرانسل
مبالغ شارژ  10,000 :و  20,000و  50,000و  200,000ریالی
 .9پرداخت قبوض از طریق بارکد و شناسه قبض و پرداخت
 .10پرداخت عوارض خروج از کشور (سیاحتی و زیارتی ؛ زمینی و هوایی) ورود کد ملی و شماره موبایل
االزامی است.
 .11پرداخت اقساط تسهیالت
 .12تولید رمز یک بار مصرف
 .13استفاده از سایت بانک ملی (بدون ورود کارت)
 .14استفاده از سامانه بام (بدون ورود کارت)
 .15انجام کلیه تراکنش با کارت ملی هوشمند
 تراکنش ها با کارت های شتابی
 .1اعالم موجودی کارت
 .2انتقال وجه کارت به کارت شتابی به ملی کارت
 .3انتقال وجه کارت به کارت شتابی به کارت شتابی
 .4انتقال وجه کارت به حساب ملی
 .5خرید شارژ اپراتور های همراه اول و ایرانسل ؛ مبالغ شارژ  10,000 :و  20,000و  50,000و  200,000ریالی
 .6پرداخت قبوض از طریق بارکد و شناسه قبض و پرداخت
 .7پرداخت عوارض خروج از کشور (سیاحتی و زیارتی ؛ زمینی و هوایی) ورود کد ملی و شماره موبایل
الزامی است .
 .8استفاده از سایت بانک ملی (بدون ورود کارت)
 .9استفاده از سامانه بام (بدون ورود کارت)
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سرويس های دستگاه های كیوسك كارت هديه :
 تراکنش ها با ملی کارت بانک ملی و کارت شتابی :
 .1کلیه تراکنش های کش لس در این کیوسک نیز انجام می شود.
 .2اضافه بر تراکنش های فوق این کیوسک ن کارت هدیه با مبلغ ن طرح ن رنگ و متن دلخواه تولید و شارژ
می نموده و مبلغ  23,000ریال بعنوان کارمزد دریافت می نماید .سقه شارژ کارت هدیه  5,000,0000ریال
می باشد.
 .3همچنین مشتریان واجد شرایط می توانند توسط این کیوسک ن ملی کارت خود را تعویض و با همان
شماره کارت مجددا صادر نمایند( .درحال حاضر غیرفعال می باشد)
سرويس های دستگاه های كیوسك چند منظوره :
 .1کلیه تراکنش های کش لس و کیوسک کارت هدیه در این کیوسک نیز انجام می شود.
 .2دریافت  11ارز به قیمت تعیین شده سیستم ارزی بانک و صدور توریست کارت .
 .3فروش سیم کارت فعال و آماده استفاده
 .4فروش سکه بهار آزادی (ربع ن نیم و کامل) با پلمپ بانک ملی ایران و جعبه بانکی

واحد سیار(شعبه سیار)
این واحد که در ملی شو  2رونمایی گردید شامل یک
کامیون  6تن ن با قابلیت تردد در کلیه نقاط کشور و داخل
شهرها در تمامی ساعات شبانه روز می باشد که امکان
انجام بسیاری از امور شعبه را دارا بوده و جابجایی در
کمترین زمان ممکن میسر نموده است.
این واحد شامل یک دستهاه خودبانک ن یک دستهاه
خودپرداز ن یک دستهاه کیوسک کارت هدیه و دو دستهاه
کش لس می باشد و در صورت نیاز می تواند به شکل یک باجه بانکی در هر منطقه ای فعالیت نماید.
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پايانه فروش ()POS
پخخخخايخخخانخخخه فخخخخخروش يا )Point Of Sale( P.O.S
دستگاهی است كه بطور معمول از طرف بانك يا يك موسسه مالی
تهیه و در مراكز فروش كاال و خدمات نصب می شود تا در هنگام
خريد و فروش كاال بجای پرداخت وجه نقد  ،مبلغ معامله بصورت
الکترونیك از حساب خريدار ( دارنده كارت ) برداشت و به حساب
فروشنده (پذيرنده كارت) واريز گردد  .به اين دستگاهها
"كارتخوان" نیز اطالق میشود.

مزايای استفاده از دستگاه POS
 سرعت دهی و اطمینان بخشی در انجام معامالت
 صرفه جويی در هزينه های ملی بابت چاپ  ،توزيع و امحاء اسکناسهای فرسوده
 رون تجارت الکترونیك
 كمك به سالمت و بهداشت افراد جامعه
 افزايش ضريب امنیت و ايمنی مردم بخاطر بی نیازی از حمل پول نقد
 كاهش چشمگیر مراجعات مردم به شعب و دستگاههای خود پرداز
 دريافت مبالغ باال بدون پذيرش خطر ريسك چکهای مسروقه و جعلی
 عدم وجود مشکالت مربوط به شمارش پول و برگشت پول خرد الباقی آن
رفع مشکالت مربوط به جمع آوری پول در پايان روز و واريز به حساب در روز كاری بعد (به گونه ای كه پول
بصورت آنی به حساب فروشنده واريز می گردد).
نحوه گزارشگیری از تراكنشهای پايانه فروش:
دارندگان دستگاههای كارتخوان می توانند با مراجعه به شعب بانك ملی و درخواست دريافت شناسه كاربری و رمز عبور
سیستم خدمات اينترنتی از طري سايت اينترنتی بانك به سامانه مذكور دسترسی يابند كه اين سامانه امکان دريافت گزارش
ريز تراكنشهای انجام پذيرفته توسط پايانه فروش مرتبط با حسابهای وی را فراهم می سازد.
از ديگر امکانات سامانه مذكور برای پذيرندگان  POSمی توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 امکان جستجوی تراكنش مورد نظر بر اساس اطالعات موجود از جمله :شماره كارت مورد استفاده در تراكنش،مبلغ ،شماره ارجاع ،شماره پیگیری ،شماره پذيرنده ،شماره پايانه و ...
 مشاهده اطالعات تراكنشهای ناموف . امکان دريافت صورتحساب كلیه حسابهای سیبای مشتری ]كه در سامانه افزوده شده باشند[ در بازه زمانی دلخواه.34

انواع دستگاه POS

 بر اساس نوع ارتباط
Dial Up POS -1

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

در مراكزی كه نیاز به نصب چند دستگاه  POSباشد با اتصال كارت
شبکه موجود در دستگاه به يك هاب سوئیچ و با استفاده از بسترهای ارتباطی موجود از قبیل شبکه  WANو يا
حتی اينترنت ارتباط با مركز سوئچ كارت بر قرار میشود.
Mobile POS -3

در مکانهايی كه امکان برقراری ارتباط از طري خط تلفن میسخخخر
نبوده و يا دسخختگاه  POSبصخخورت سخخیار مورد اسخختفاده قرار گیرد با
نصب سیم كارت در داخل دستگاه و با اتصال به شبکه تلفن همراه
و اسخخختفاده از سخخخرويسخخخهای Global System for ( GSM
 )Mobileو یا )General Packet Radio Service( GPRS

ارتباط با مركز سوئچ كارت بر قرار میشود.
ارتباط از طري  GPRSبدلیل ا ستفاده از  IPو نحوه ارتباط از نظر سرعت انتقال اطالعات  ،امنیت و صرفه جوئی
در هزينه از سرويس  GSMمناسبتر میباشد.
)Wi Fi( Wireless POS -4
مورد استفاده در مکانهايی نظیر رستورانها و پمپ بنزين هااين  POSها از دو قسمت تشکیل شده اند:
الف)پايه ( : )Baseبعنوان گیرنده و همچنین با اتصال به منبع تغذيه وظیفه شارژ هندست را به عهده دارد.
ب)هند ست ( : )HandSetعملیات ك شیدن كارت  ،وروداطالعات و چاپ ر سید از طري هند ست انجام می
شود.
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حداكثر برد مفید هندست دستگاه  30الی  40متر میباشد.
 بر اساس نوع عملیات
OnLine .1

پس از ك شیدن كارت د ستگاه بالفا صله با مركز ارتباط بر قرار نموده و مبلغ مورد نظر از موجودی صاحب كارت
كسر و به حساب پذيرنده منظور میگردد.
OffLine .2

اطالعات عالوه بر حافظه داخلی د ستگاه  POSبر روی ترا شه كارت م شتری ثبت شده و مانده ح ساب كارت نیز
تغییر مینمايد .ارسخخخال اطالعات به مركز و تغییر مانده حسخخخاب پذيرنده با انجام عملیات ”پايان روز“ ( End Of
 )Dayاز طري دستگاه  POSصورت میگیرد.
 .3پرداخت خاص:

در راستای تحق گسترش فرهنگ پرداخت الکترونیك در سطح سازمانها و نهادهای دولتی امکان پرداخت خاص
فراهم گرديد بدين صورت كه با كشیدن كارت بر روی پايانه فروش  ،مبلغ برداشت شده از كارت با درصد های
متفاوت به حسابهای متفاوت واريز میگردد .

انواع خدمات دستگاه  POSبانك ملی ايران:
 -1اعالم مانده كارت در هر زمان
 -2انجام خريد ( برداشت از كارت مشتری و واريز به حساب پذيرنده كارت )
 -3پرداخت انواع قبوض خدماتی
 -4پیگیری قبض
 -5خريد شارژ انواع سیم كارت (همراه اول -ايرانسل  -رايتل )
-6ارائه خدمات خاص به ادارات و سازمانهای دولتی با استفاده از سیستم  PC-POSو POS PRINTER

نحوه درخواست دستگاه POS
مشتريان جهت ثبت درخواست دستگاه  POSمی بايستی به سايت شركت پرداخت الکترونیك سداد )( sadad.co.ir
مراجعه و در قسمت درخواست پذيرندگی درخواست خود را ثبت نمايند و پس از تائید توسط شعبه ،درخواست از سمت
شرك پیگیری میگردد .مدارك الزم جهت ثبت درخواست در سايت شركت موجود می باشد.
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سیستم :PC-POS
باتوجه به نیاز بعضی از ادارات و سازمانها در خصوص تعريف چند حساب برای يك دستگاه  ، POSبانك ملی ايران تصمیم
به گسترش سیستم  POSو اتصال دستگاه پايانه فروش به سیستم  PCنموده است كه در حال حاضر اين پروژه جهت
سازمان امور مالیاتی  ،سازمان تامین اجتماعی  ،ادارات ثبت اسناد كشور انجام پذيرفته است .
بعنوان مثال در سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع پرداخت مؤدی  ،نوع حساب از طري  PCانتخاب و پس از كشیدن كارت
بر روی پايانه فروش عالوه بر چاپ رسید از دستگاه  ،چاپ قبوض مالیاتی با استفاده از چاپگر متصل به سیستم نیز انجام
میشود  .بدين صورت ارباب رجوع نیازمند مراجعه به بانك و پرداخت قبوض در شعب نخواهند بود .

سیستم POS PRINTER
به منظور مکانیزه نمودن هرگونه واريز های متعدد نقدی به ح سابهای م شخص از جمله واريز به ح سابهای دولتی و خزانه
داريکل با امکان چاپ فیشهای دو نسخه ای و سه نسخه ای از  POS PRINTERاستفاده می گردد.

مقايسه  POS PRINTERو PC POS
شباهت :
 oانجام عملیات مالی از طري POS
 oامکان چاپ اسناد از طري چاپگر جانبی
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تفاوت :
 oعملیات مربوط به  PC POSمیبايسخخخت صخخخرفا“ از طري اپراتور انجام گیرد ولی عملیات مربوط به POS
 PRINTERبعلت سادگی  ،امکان انجام از طري مشتری را نیز دارد.
o

 POS PRINTERمعموال به يك حسخخخاب مرتبط میگردد در صخخخورتیکه  PC POSامکان ارتباط به چند
حساب را دارد.

POS PRINTER & BARCODE READER
استفاده از باركدخوان در كنار  , POSورود شناسه قبض و پرداخت را تسهیل نموده و چاپگر متصل به  POSامکان پرفراژ
قبوض خدماتی را توام با پرداخت آن فراهم می آورد.

دستگاه ( PinPadپايانه شعب)
دارندگان ملی كارت می توانند با مراجعه به شعب از طري د ستگاههای ( PinPadپايانه شعب) از خدمات ذيل بهرهمند
گردند:








دريافت وجه (صرفا با كشیدن كارت)
واريز وجه (با كشیدن كارت و يا از طري صفحه كلید)
اعالم مانده به كلیه كارتهای بانکهای عضو شتاب
تغییر رمز ملی كارت
فعال و غیر فعال نمودن ملی كارت
انتقال وجه از ملی كارت به كارت ساير بانکهای عضو شتاب
نمايش شماره حساب مرتبط با ملی كارت (كشیدن كارت و يا از طري صفحه كلید)
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شاپرك(شبکه الکترونیکی پرداخت كارتی)
نظام بانکداری كشور در سالهای گذشته با روندی رو به رشد از منظر اتکاء به فناوریهای اطالعات روبهرو بوده
است كه استفاده گسترده از پايانههای فروش در دورترين نقاط كشور از آن جمله است.
با راهاندازی شاپرك انتظار می رود كلیه فعالیتهای شركتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیك ()PSP
تحت يك استاندارد واحد انجام گیرد .انجام اين مهم بانك مركزی را قادر خواهد ساخت تا نظارتی دقی و همه
جانبه بر عملیات بانکی كه از طري پايانههای فروش ( )POSانجام میشود ،داشته باشد كه از آن جمله :تطبی
عملیات پايانهها با ضوابط مبارزه با پولشويی و پوشش مناسب پايانهها در سراسر كشور را می توان برشمرد .بطور
خالصه چشمانداز و اهداف شاپرك را می توان اينگونه بیان نمود”:چشمانداز شاپرك جايگزينی تبادل الکترونیکی
به جای تبادل فیزيکی پول همراه با نظارت مستمر هوشمند نظام پرداخت كشور است”.
لذا بطور خالصه میتوان گفت :شاپرك يك نهاد حاكمیتی است كه رابط میان بانك مركزی ،شبکه بانکی و
شركتهای  )Payment Service Provider(PSPاست و استانداردسازی پرداختهای كارتی ،كنترل و نظارت
متمركز در شبکه پرداخت ،باز توزيع سرمايهگذاریهای انجام شده و هدايت منابع بانكها به سمت امور بهینه ،
گسترش بازار كارتی و نظارت بر عملکرد پايانهها را میسر میسازد.
در طرح شاپرك واريز آنی وجوه تراكنشها به حسابهای مربوطه منتفی و كلیه واريزها از طري زيرساختهای ملی
تسويه و پرداخت (هستة واريز مستقیم پايا) صورت گرفته و تحت نظارت و كنترل دقی بانك مركزی ج.ا.ا صورت
می پذيرد و تسويه حساب با پذيرندگان مطاب با سامانه پايا انجام می پذيرد .
نکته مهم  :در طرح شاپرك كلیه امور خريد ،نصب ،پشتیبانی و رفع مشکالت پايانه های فروش(اعم از سخت فزاری،
نرم افزاری) و رفع مغايرت به شركتهای ) PSP(Payment Service Providerواگذار خواهد شد و انجام امور فوق
توسط بانکها ممنوع می باشد.
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تلفن بانك
تلفن بانك سیبا:
مشخخختريان بانك میتوانند از طري تماس با شخخخماره تلفنهای
 09622و  )021( 2784و وارد نمودن شخخماره كارت يا شخخماره
ح ساب سیبای خود از سروي سهای تلفنبانك به شرح زير بهره
مند شوند:
(توجه :در حال حا ضر تعداد خطوط سامانه  09622هزار خط
و تعداد خطوط  2784سیصد خط می باشد).
با وارد نمودن شماره حساب و رمز حساب:
 اعالم موجودی حسخخاب بصخخورت لحظهای(مانده مؤثر و
مانده در دسترس)
 اطالع از سه گردش آخر حساب
 دريافت صورتحساب از طري نمابر
 تغییر رمز حساب
 اطالع از آخرين وضعیت چك مورد نظر
 دريافت اطالعات تسهیالت مرتبط(سررسید قسط و مانده بدهی)
توجه  :رمز حساب  4رقمی بوده و برای دريافت آن بايد به شعبه مراجعه نمود ضمنا با وارد كردن شماره كارت و رمز دوم
نیز می توان از طري تلفنبانك به آن دسترسی يافت.
با وارد نمودن شماره كارت و رمز دوم كارت:
 اعالم موجودی حساب ترجیحی روی كارت بصورت لحظهای(مانده مؤثر و مانده در دسترس)
 اطالع از سه گردش آخر حساب
 دريافت صورتحساب از طري نمابر
 اعالم مفقودی كارت
 اعالم رمز حساب
 دريافت اطالعات تسهیالت مرتبط(سررسید قسط و مانده بدهی)
 پرداخت قبوض خدماتی
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با وارد نمودن شماره كارت و رمز دوم كارت و همچنین شناسه قبض و شناسه پرداخت  ،امکان پرداخت كلیه قبوض
خدماتی از جمله آب ،برق ،تلفن ثابت ،تلفن همراه ،گاز و قبوض شهرداری فراهم می باشد.

همراه بانك ملی (همراه بام)
امروزه بسیاری از خدمات بانکی برروی تلفن همراه قابل ارائه است .همراه بانك ،نرم افزاری است كه اين امکان را برای
مشتريان بانك فراهم كرده تا حداالمکان از حضور در شعبه بی نیاز باشند .اولین نسخه همراه بانك ،بانك ملی در تاريخ
 87/10/22راهاندازی گرديد ،هم اكنون برنامه همراه بانك در دو نسخه اندرويدی و آی او اس ارائه می گردد.
خدمات ارائه شده از طري همراه بام به شرح ذيل میباشد:
 صورتحسابمشاهده جزئیات اطالعات تراكنشها
امکان افزودن يادداشت
امکان طبقه بندی تراكنشها
امکان مشاهده نمودارهای واريز /برداشت و مانده در بازه های هفتگی و
ماهانه
امکان فیلتر كردن بر اساس پارامترهای انتخابی
 انتقال پولانتقال ازحساب به حساب ( درون بانکی  /شتابی)
تشخیص هوشمند نوع انتقال پول ( ساتنا ،پايا ) ... ،از روی مبلغ و مقصد
تراكنش
تشخیص بانك مقصد از روی شماره حساب /شبا مقصد تراكنش
امکان تائید چند مرحله ای انتقال پول وافزودن مشخصات حساب و كارت
افراد به لیست دفترچه تماس به صورت خودكار پس از انتقال
 کارت به کارتانتقال كارت به كارت درون بانکی
انتقال كارت به كارت شتابی
 پرداخت قبضپرداخت قبض بر مبنای كارت
پرداخت قبض با استفاده از باركد خوان
 چکامکان تعیین مبلغ چك
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امکان استعالم وضعیت چك
 تسهیالتپرداخت اقساط تسهیالت
مشاهده اطالعات تسهیالت
بازپرداخت اقساط تسهیالت
صورتحساب تسهیالت
امکان مشاهده ريز تراكنشهای تسهیالت
امکان مشاهده جزئیات پرداخت اقساط تسهیالت
امکان مشاهده نمودار وضعیت بازپرداخت اقساط تسهیالت
امکان مشاهده جزئیات تسهیالت
 مسدودی کارتامکان مسدود كردن تمامی كارت های بانك ملی با رمز دوم
 مانده کارتورود شماره كارت جديد و يا انتخاب كارت مورد نظر از لیست كارت ها
مشاهده مانده آنی كلیه كارتهای بانك ملی ايران شامل بن كارت ،هديه
كارت و غیره
اضافه نمودن خودكار انواع كارت های بانك ملی به لیست كارت های
مشتری
 شارژخريد شارژ با دريافت و مشاهده رمز
شارژ مستقیم سیم كارت
بازيابی اطالعات آخرين شارژ
 شارژ خودکارثبت درخواست شارژخودكار برای شماره همراه شما
فعالسازی ،غیر فعالسازی و حذف شارژخودكار
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ساپتا ()SMS Alert
بانك ملی ايران از ابتدای سال  91سرويسی به نام ساپتا را راهاندازی
نمود كه مشتريان اين سیستم به محض انجام انواع تراكنش بر روی
حسخخخابهای متمركز پیامکی مبنی بر تراكنش موصخخخوف را دريافت
مینمايند.
از ديگر امکانات اين سیستم عبارتند از:
 ارسخخخال پیامك مبنی بر انجام تمامی تراكنش های واريز و
برداشت بر روی حساب(شرح تراكنش 5 ،رقم انتهايی شماره حساب ،مبلغ مانده و تاريخ و زمان انجام تراكنش)
 ار سال پیامك مبنی بر واريز وجوه د ستهای به ح ساب مانند واريز سود سپردهها و  (...شرح تراكنش ،مبلغ ،مانده
حساب ،تاريخ و ساعت انجام تراكنش دستهای5 ،رقم انتهايی شماره حساب)
 ار سال پیامك مبنی بر اعالم سر ر سید اق ساط ت سهیالت(نمايش شماره ت سهیالت دريافتی ،مبلغ پرداختی در
سررسید ،تاريخ سررسید)
فعالسازی اين سرويس تنها از طري شعبه و توسط گزينه  4191تحويلداری شعبه میباشد.
به منظور م شاهده  5درخوا ست نهايی م شتری از اين سرويس نیز گزينه  4192قابل ا ستفاده برای تحويلداران شعبه
میباشد.
مقرر گرديده در آينده نزديك برای اين سرويس كارمزد درنظر گرفته شود كه كارمزدهای مزبور به صورت ادواری از
حساب اشخاص كسر میگردد.
اصالح شماره موبایل مرتبط با ساپتا توسط شعب
نظر به اينکه امکان كنترل كردن شماره  11رقمی تلفن همراه در هنگام ثبت ساپتا توسط كاربران و تحويلداران شعبه
وجود ندارد بعضاً يك شماره حساب اشتباهاً به شماره تلفن همراه ديگری در ساپتا مرتبط میگردد و منجر به ارسال
پیامك های غیرمرتبط برای صاحب تلفن می گردد .در اينگونه موارد برای اصالح شماره موبايل مشتريان اقدامات ذيل
صورت پذيرد:
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 .1ورود به سامانه جامع گزارش مديريتی /گزارشها /گزارش متمركز /كلیه گزارشهای مربوط به حساب متمركز/
گزارش جستجوی شماره حسابهای مرتبط با تلفن همراه مشتريان در سرويس ساپتا
 .2وارد نمودن شماره تلفن همراه متقاضی (مشترك تلفن همراه كه پیامك به اشتباه برای وی ارسال می گردد).
 .3كلیك كردن بر روی دكمه مشاهده گزارش
 .4يافتن شماره حساب نامرتبط با شماره تلفن اعالمی
 .5مشاهده گزارش  4192نرم افزار تحويلداری ) (tellerبرای يافتن شعبه ای كه درخواست مربوطه را به اشتباه ثبت
نموده است .
 .6تماس با شعبهای كه به اشتباه درخواست مشتری را ثبت نموده و اطالع رسانی به منظور اصالح درخواست مشتری
اصلی .

سامانه USSD
در راستای توسعه خدمات نوين بانکی بر روی تلفن همراه سامانه های متعددی توسط بانکها و سازمانهای مختلف بر
بستر  (Unstructured Supplementary Service Data( USSDكه از طري اپراتور های تلفن همراه ارائه
می گردد راه اندازی میگردد .سامانه های بانکی در اين بستر معموال دارای ويژگیهايی به شرح ذيل می باشند:
 عدم وابستگی به نوع ,مدل و سیستم عامل گوشی همراه
 عدم نیاز به نصب نرم افزار های جانبی و خاص بانك
 عدم نیاز به ورود به منوهای گوشی و دسترسی سريع از طري شماره گیر
 ارسال سريع داده ها به سرور اصلی شبکه موبايل بدلیل عدم نیاز به رومینگ داده
 پاسخ دهی سريع بدلیل عدم نیاز به ذخیره سازی درخواستها
از جمله سرويسهای اين سامانه عبارتند از :





دريافت موجودی
خريد شارژ
پرداخت قبض
دريافت رمز يکبار مصرف ) (OTPبه منظور ت مین امنیت

توجه  :پس از هر عملیات مالی یک رسید از طریق  SMSبرای مشتری ارسال می گردد.
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سامانه بام (بانك اول من)
بانك ملی ايران با هدف ارائه كامل ترين مجموعه
خدمات بانکداری الکترونیك به مشتريان و استفاده از
جديدترين تکنولوژی های حوزه فناوری اطالعات و
يکپارچه نمودن خدمات قابل ارائه به آنها ،اقدام به
طراحی سامانه بانکداری اينترنتی جديد «بام» نموده
است .
اين سامانه براساس «ويژگی هر مشتری يك سامانه» به
نحوی طراحی گرديده است كه كاربر عالوه بر دريافت
طراحی و پیام های ويژه خود می تواند بر اساس
كاربردهای مورد نیازش چیدمان صفحه پیشخوان خود را با نظر خود انجام دهد .
حذف ابزارهای رمزساز جانبی ) (tokenو افزايش امنیت سامانه از روش هايی مستقل از سخت افزار جانبی
از ديگر ويژگی های سامانه می باشد .
با توجه به جايگاه ويژه مشتريان در نزد بانك و با اذعان به اين موضوع كه بخشی از كارهای روزمره مشتريان
اعم از كنترل بودجه بندی های مختلف زندگی ،بخاطرسپاری عنوان هزينه ها و درآمدهای انجام شده و
اطالعات بانکی و تماس افراد مختلف بی ارتباط به حساب بانکی او نمی باشد در اين سامانه تالش گرديده
با ايجاد سامانه هايی با عناوين بودجه ريزی خ دفتر تلفن خ يادداشت گذاری بر روی صورتحساب سامانه ای
كامل شامل خدماتی فراتر از خدمات بانکداری را به مشتری ارئه گردد چرا كه آسايش و آسودگی مشتريان
شعار همیشگی ما می باشد.
به دلیل تنوع ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده در سطح جامعه از قبیل تلفن همراه خ تبلت خ لپ تاپ و
رايانه های شخصی ،صفحات اين سامانه به صورت واكنش گرا طراحی گرديده و بدون نیاز به تنظیماتی از
سوی كاربر با دستگاه مورد استفاده كاربر هماهنگ می گردد .
با توجه به تنوع باالی عناوين مختلف تراكنش های بانکی اعم از پايا خ ساتنا و  ،..بخش های انتقال وجه
اين سامانه نیز كامالً به صورت هوشمند طراحی گرديده است تا بدون نیاز به تعیین نوع تراكنش از سوی
مشتری با دريافت مبلغ و حساب مقصد نوع تراكنش تشخیص داده شده و پیام الزم به كاربر نمايش داده
شود.

قابلیت های سامانه :
 -1خالصه حسابها
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در اين سامانه كاربر میتواند لیستی از حسابهای متعل به خود و اطالعات مختصری از آنها را مشاهده
نمايد .اين اطالعات شامل مواردی همچون شمارهحساب ،ماندههای حساب و نوع حساب میباشد.
-2صورتحساب
در اين سامانه كاربر میتواند تاريخچهای از لیست تراكنشها و جزيیات هريك از آنها تا روز قبل را مشاهده
نمايد .همچنین امکان مشاهدهی تراكنشها با دسته بندی درآمد و مخارج در بازههای زمانی هفتگی،
ماهیانه و به صورت نموداری را دارد .ضمناً امکان مشاهده تراكنش های روز جاری به صورت آنالين نیز در
اين بخش فراهم می باشد.
-3عملیات حساب
در اين سامانه می توان " نمايش در لیست حسابها و نمايش نام حساب" را فعال يا غیر فعال نمود .همچنین
می توان مانده پیش فرض جهت نمايش را انتخاب كرد.
در اين سامانه می توان حسابهای مشترك را اضافه نمود.
-4عملیات كارت
در اين سامانه می توان عملیاتی همچون كارت به كارت ،مانده كارت ،مسدودی كارت و صورتحساب
كارتهای فاقد حساب را مشاهده نمود.
-5مديريت مالی شخصی
شامل نمودار مخارج و هزينه و برنامه ريزی بودجه می باشد .در اين سامانه ،امکان انجام عملیات مديريت
مالی برای مشتری فراهم شده است .تخصیص برچسب به تراكنشها ،نمايش پای چارت (نمودار دايره ای
) مخارج براساس گروههای هزينهای و بودجه بندی از ديگر سرويسهای اين سامانه میباشد.
-6تسهیالت
در اين سامانه مشتريان می توانند صورتحساب تسهیالت خود و ديگران را مشاهده و پرداخت نمايند.
-7محاسبه اقساط تسهیالت
در اين سامانه كاربر میتواند به محاسبه اقساط تسهیالت ،بر اساس مقادير دلخواه خود از قبیل نوع
تسهیالت ،مدت زمان تسهیالت با نرخهای دلخواه يا نرخهای موجود در بانك بپردازد .نسبت مبلغ اصل وام
به مبلغ كل بازپرداخت را میتوان به صورت گرافیکی در اين سامانه مشاهده نمود.
-8محاسبه سود سپردهها
در اين سامانه كاربر میتواند به محاسبه سود سپردهها ،بر اساس مقادير دلخواه خود از قبیل نوع سپرده،
مدت سپردهگذاری و مبلغ سپرده ،با نرخهای دلخواه يا نرخهای موجود در بانك بپردازد .نسبت مبلغ سود
سپرده به مبلغ كل اصل سپرده را میتوان به صورت گرافیکی در اين سامانه مشاهده نمود.
-9تنظیمات
شامل تنظیمات حساب ،تنظیمات كارت ،تنظیمات سقف انتقال پول روزانه و تنظیمات ورود به سیستم
می باشد .در تنظیمات سقف انتقال پول روزانه می توان سقف انتقال وجه بین حسابهای خود ،حساب
سايرين و انتقال وجه بین بانکی را تعیین نمود.
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از قسمت تنظیمات ورود به سیستم می توان ورود دو مرحله ای را فعال نمود .با فعال سازی اين گزينه با
هر مرحله ورود كاربران يك كد  5رقمی يکبار مصرف جهت ورود به سامانه برای كاربران ارسال می گردد
و سطح امنیتی سامانه به مراتب افزايش می يابد.
-9مشخصات كاربر
در اين سامانه اطالعات مشتری از قبیل اطالعات شناسنامهای ،تماسی و تاريخ آخرين ورود نمايش داده
میشود و در صورتیکه نیاز به اصالح اطالعات موجود و تغییر رمز ورود باشد ،كاربر میتواند از اين سامانه
استفاده نمايد .زبان پیش فرض ،مانده پیش فرض و نام مورد نظر جهت نمايش در پرتال نیز در اين سامانه
تنظیم می گردد.
-10پرداخت قبض
در اين سامانه كاربر میتواند قبوض را بصورت تکی با وارد كردن شناسه قبض و شناسه پرداخت و يا به
صورت دستهای از طري آپلود فايل حاوی اطالعات قبوض پرداخت نمايد .عالوه بر آن كاربر می تواند
قبضها را در سیستم ثبت و در زمان مناسب تمامی يا تعدادی از آنها را توسط كارتهای بانك ملی خود
پرداخت نمايد.
 -11انتقال پول كارت به كارت
از طري اين سامانه امکان انتقال پول كارت به كارت درون بانکی و شتابی برای مشتريان بانك فراهم می
باشد .در عین حال در اين سامانه جهت سهولت كار امکان انتخاب مقصد تراكنش از دفترچه تماس كاربر
نیز فراهم می باشد.
-12انتقال پول
در اين سامانه كاربر میتواند انتقال پول بین حسابهای ملی خود ،حساب ملی سايرين ،حساب به ملی
كارت  ،پايا  ،ساتنا به صورت آنی يا با امکان زمانبندی پرداخت مستمر را انجام دهد .نوع انتقال به صورت
هوشمند توسط سامانه تعیین می-گردد .امکان ويرايش و حذف درخواست های ثبت شده در اين بخش از
طري سامانه ت يید انتقال پول قابل انجام می باشد.
 -13تعیین مبلغ و تاريخ چك
در اين سامانه امکان تعیین مبلغ و تاريخ چك برای كاربر فراهم می باشد.
 -14استعالم وضعیت چك
در اين سامانه امکان استعالم وضعیت چك برای كاربر فراهم می باشد.
-15شارژ
در اين سامانه میتوان شارژ از اپراتورهای مختلف خريداری نمود .در صورت فعالسازی شارژ خودكار،
سامانه بصورت اتوماتیك سیم كارت را شارژ پولی می نمايد.
 -16واحدهای بانك
در اين سامانه امکاناتی همچون جستجوی واحدهای بانکی به تفکیك شعب ،خودپرداز يا هردو  ،نمايش
موقعیت واحدهای بانك بر روی نقشه ،نمايش لیست مشخصات واحدهای بانکی و ارائه تركیبی از امکانات
نمايش مشخصات و مسیريابی بر روی نقشه در اختیار كاربر قرار می گیرد.
 -17دفترچه تلفن
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در اين سامانه كاربر امکانات مديريت مخاطبان خود همچون ثبت و ويرايش مشخصات مخاطبین و انتقال
پول به آنها را دارا می باشد.
 -18بازخوردها
در راستای كمك به ارتقای سطح خدمات پرتال ،در اين سامانه كاربر امکان ثبت و ارسال نظرات ،پیشنهادات
و انتقادات خود را در قالب بازخورد دارد.
 -19نرخ ارز
در اين سامانه كاربر امکان جستجو و مشاهده نرخ خريد و فروش ارز ( دالر آمريکا /يورو /درهم امارات) و
مشاهده نمودار رشد يا نزول نرخ را در بازه ده روز دارد.
شايان ذكر است سامانه های مختلف به مرور به اين سامانه افزوده شده و اطالعات مربوط به آنها در صفحه
اول پورتال قابل مشاهده خواهد بود.

نحوه عضویت :
به دلیل اينکه مراحل امنیتی و كنترل اين سامانه از طري ارسال پیامك به شماره تلفن همراه اعالم شده
از سوی مشتری انجام می گیرد لذا معرفی شماره همراه مربوطه به صورت كتبی به شعبه از الزامات ثبت
نام مشتريان می باشد.
مشتريانی كه قبالً عضو سامانه های پیامکی بانك بوده و اين مرحله را طی نموده اند بدون نیاز به مراجعه
به شعبه می توانند در لحظه عضويت خود را در سامانه ثبت و فعال نمايند.
همچنین م شتريانی كه خدمت ساپتا برای آنها فعال نمی با شد نیز می توانند با مراجعه به شعبه و بدون نیاز به فعال سازی
ساپتا در سامانه بام ثبت نام نمايند.

نستتخه های بام شتترکتی و بام ستتازمانی به منظور تامین نیازهای مشتتتریان حقوقی بانک در حال حاضتتر در
دسترس ایشان می باشد.
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سیستم بانکداری اينترنتی (سبا)
بانك ملی ايران با هدف گسخخترش بانکداری الکترونیکی
و كاهش حضخخور مشخختريان در شخخعب بانك در سخخال 1386
اقدام به راهاندازی سخیسختم بانکداری اينترنتی (سخبا) نموده
اسخخت .اين سخخیسخختم تحت محیط  WEBبوده و امکان ارائه
برخی از خدمات بانکی را از هر نقطه و از طري اتصخخخال به
سايت اينترنتی سبا تو سط تنها يك رايانه شخ صی و يك
خط اينترنت و مرورگرهای اينترنتی فراهم مینمايد.
در حال حاضخخخر سخخخبا با اغالب مرورگرهای اينترنتی از
قخخخخخبخخخخخیخخخخخل Mozilla ،Internet Explorer
 Opera،Apple Safari،Google Chrome،FireFoxو  ...سازگار میباشد.
سی ستم مزبور با سی ستم يکپارچه بانك ملی ايران ( سیبا) در ارتباط بوده و ا ستفاده از آن برای كلیه م شتريانی كه دارای
حساب در سیبا میباشند ،میسر است.
 برای عضويت در سبا نیاز است تا كاربران وارد وب سايت سبا شده (خدمات
الکترونیك /بانکداری اينترنتی (سبا) /ورود به سامانه سبا /عضويت در سبا ) و در
قسمت ثبت عضويت در سبا اطالعات مربوط به خود را اعم از تاريخ تولد  ،شماره
شنا سنامه  ،شماره م شتری ،شماره ح ساب و نام كاربری پی شنهادی( 7كاراكتر)
و شعبه دريافت كننده د ستگاه رمزياب را وارد نموده و پس از ت يید سی ستم 3
كاراكتر به انتهای كد كاربری پیشخخخنهادی اضخخخافه نموده و كد كاربری نهايی(10
كاراكتر) را به همراه شخخماره پیگیری به مشخختری نمايش میدهد كه بهتر اسخخت
مشخختريان به منظور مراجعات بعدی اطالعات فوق را يادداشخخت نموده و يا چاپ
نمايند و پس از  24ساعت با در د ست دا شتن شماره پیگیری به منظور دريافت
دستگاه رمزياب به شعبه مراجعه نمايند.
تحويلدار شعبه با احراز هويت م شتری با ا ستفاده از يکی از گزينههای شماره پیگیری ،شماره ح ساب و يا شماره
م شتری از طري گزينه  441تحويلداری شعبه ) (Tellerن سبت به ثبت شماره سريال د ستگاه رمزياب مربوطه با
توجه به نوع و مدل د ستگاه رمزياب ( )Amp OTP،Vasco 260،Vasco 300اقدام مینمايند .پس از  48ساعت
با ورود شنا سه كاربری( 10كاراكتر) و رمز عبور دريافتی از د ستگاه رمزياب از طري وب سايت امکان بهرهبرداری از
سبا برای مشتری فراهم میگردد.
 در صورتی كه كاربر دستگاه رمزياب خود را مفقود نمايد يا دستگاه رمزياب معیوب باشد می بايست به وب سايت
سخخبا مراجعه و از قسخخمت " درخواسخخت دسخختگاه رمزياب جديد " دسخختگاه ديگری درخواسخخت نمايد و پس از 24
ساعت به شعبه مربوطه مراجعه نمايد .متصديان شعب نیز برای پردازش درخواست مشتريان از طري گزينه 442
سیبا عمل نمايند.
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 در صورتی كه شنا سه كاربران در سامانه سبا غیرفعال گردد باي ستی به وب سايت سبا مراجعه و درخوا ست "
فعالسازی شناسه كاربری " را تکمیل و  24ساعت بعد به شعبه مربوطه مراجعه نمايند .متصديان شعب نیز برای
پردازش درخواست مشتريان از طري گزينه  443سیبا عمل نمايند.
 اگر كاربران سامانه سبا شنا سه كاربری خود را فراموش نمايند می توانند با مراجعه به شعب بانك ملی ( ترجیحا
شعبه ثبت اولین درخوا ست) شنا سه خود را بازيابی نمايند .مت صديان شعب می توانند شنا سه كاربری تمامی
مشتريان شعبه خود را از طري گزارش مديريتی مشاهده نمايند .همچنین می توانند از طري ثبت درخواست در
سامانه پیشخوان خدمت شناسه كاربری ساير مشتريان را بازيابی نمايند.
 اگر دسخختگاه رمزياب مشخختريان قفل ) (lockگردد شخخعب می بايسخختی با ثبت يك درخواسخخت (تیکت) در سخخامانه
پیشخوان خدمت نسبت به دريافت عدد  unlockاقدام نمايند.
از جمله خدمات بانکی ارایه شده توسط سبا میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 امکان مشاهده خالصه صورتحساب به تفکیك انواع حسابها و همچنین اطالع از مجموع موجودی حسابهای تعريف
شده در سیستم سیبا كه اصوالً بايد تحت يك شماره مشتری افتتاح شده باشند.
 دريافت مانده حساب با امکان نمايش مانده مؤثر ،مانده جاری و مانده قابل دسترس
 دريافت صورتحساب به صورت سی گردش آخر و دورهای
 انتقال وجه
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

به حساب خود شخص (تا سقف  10میلیارد ريال روزانه)
به حساب سايرين (تا سقف  10میلیارد ريال )
انتقال وجه بین بانکی(ساتنا) ( تا سقف 500میلیون ريال از هر حساب)
انتقال وجه بین بانکی(پايا) ( تا سقف 500میلیون ريال از هر حساب هر بار  50میلیون ريال)
انتقال وجه كارت به كارت ( تا سقف  30میلیون ريال از هر كارت)
ر سید واريز وجه – كارايی اين گزينه زمانی ا ست كه م شتری نیاز به م شاهده و يا چاپ ا سناد واريزی خود
دارد.
مديريت ح سابها – تعداد  20تا از ح سابهای شناخته شده ديگران را به منظور ا ستفادههای بعدی در بانك
اطالعاتی مشتری نگه میدارد.

 پرداخت قبوض خدماتی
 د ستور پرداخت – با تعريف د ستور پرداخت امکان انتقال وجه از هريك از ح سابهای م شتری به هر ح ساب متمركز
ديگری در بانك از جمله حسابهای شخص با مبلغ معین در بازههای زمانی مشخص تکرار میگردد(.حواله منظم)
سرويس دستور پرداخت يکی از سرويسهای نوين سیستم های بانکداری اينترنتی در دنیا میباشد .با استفاده از اين سرويس
میتوان با تعريف يك دستور پرداخت ،معین كرد كه انتقال وجهی از هريك از حسابهای مشتری به هر حساب متمركز
ديگری در بانك از جمله حسابهای خود شخص ،با مبلغی معین ،بصور مکرر اجرا شود .در اين سرويس میتوان درخواست
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كرد كه انتقال وجه مورد نظر در دوره های معینی ،از جمله ماهانه ،هفتگی و روزانه صورت پذيرد .بطور مثال می توان معین
كرد كه انتقال وجهی بصورت ماهانه در روز پنجم هر ماه انجام شود و اين انتقال وجه ها به مدت  8ماه ادامه يابد ،يا بعنوان
مثال ديگر می توان معین كرد كه انتقال وجه مورد نظر بصورت هفتگی در روزهای سه شنبه هر هفته و جمعا به مدت 4
هفته اجرا گردد .بدين منظور كافیست با ورود به سرويس بانکداری اينترنتی و انتخاب گزينه دستورپرداخت نسبت به تعريف
دستور پرداخت مورد نظر اقدام نمود و سیستم بصورت خودكار بدون نیاز به حضور و ورود به سیستم ،در زمانهای مقرر و
طب شرايط اعالمی نسبت به اجرای دستور پرداخت مورد نظر اقدام خواهد كرد.
 می توان وضعیت اجرای دستور پرداختها را در هر لحظه پیگیری كرد.
 می توان لیست دستور پرداختهايی را كه بر روی حسابهای شخص تعريف شده مشاهده كرد
 اگر از ادامه اجرای دستور پرداخت منصرف شويد ،می توان دستور پرداخت را حذف كرد.
 خدمات چك
.1

.2
.3
.4
.5

امکان تعیین مبلغ چکهای صادر شده از طري سی ستم به بانك به منظور جلوگیری از سوء ا ستفادههای
احتمالی كه فعالً برای حسابهای دولتی فعال گرديده و بعد از رفع ابهام حقوقی برای حسابهای اشخاص نیز
فعال میگردد.
مشاهده گواهی عدم پرداخت چك
استعالم وضعیت چك
استعالم وضعیت دسته چك
درخواست صدور دسته چك

 خدمات كارت
 .1مسدود نمودن كارت
 .2تغییر رمز دوم كارت
 .3صورتحساب كارت اعتباری
 عملیات كاربر
 .2تغییر مشخصات فردی كاربر
 .3غیر فعالسازی سبا
 تسهیالت
 .1مشاهده و پرداخت اقساط درون بانکی :برای مشتريان امکان مشاهده و پرداخت اقساط تسهیالت متمركز خودشان
را فراهم آورده است.
 .2مشاهده و پرداخت اقساط درون بانکی به غیر :برای مشتريان امکان مشاهده و پرداخت اقساط تسهیالت متمركز
ديگران را فراهم آورده است.
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 .3پرداخت اقساط بین بانکی :برای مشتريان امکان پرداخت اقساط تسهیالت مربوط به بانکهای ديگر را با استفاده از
«شبا» فراهم آورده است.
 .4مشاهده و ایجاد دستورپرداخت تسهیالت :برای مشتريان امکان تعريف دستور پرداخت جهت پرداخت اقساط
تسهیالت فراهم گرديده است.

چگونه سريال دستگاه های رمزياب ( توكن) را در سیستم سیبا ثبت كنیم
 -1چنانچه سريال رمزياب با اعداد  31و  24شروع شود  ،نوع دستگاه  Vasco260انتخاب شود و اگر:
 1-1سريال توكن با  24شروع شود  ،سريال را  10رقمی و كامل بدون خط تیره ثبت كنیم.
 2-1سريال توكن با  31شروع شود  ،سريال را  8رقمی بدون  31و خط تیره ثبت كنیم.
 -2چنانچه سريال توكن با عدد  1شروع شود  ،نوع دستگاه  Vasco300انتخاب و سريال را  8رقمی
بدون خط تیره ثبت كنیم.
 -3چنانچه سريال رمزياب با عدد  100شروع شود  ،نوع د ستگاه را  PSPانتخاب و سريال را  9رقمی و كامل
بدون خط تیره ثبت كنیم.

سیستم بانکداری اينترنتی تجاری

)(BIB

1

تجارت بانکداری اينترنتی به مفهوم ارائه خدمات بانکی از طري اينترنت با واسطه های ايمن و بدون نیاز به حضور فیزيکی
جهت مشتريان حقوقی و مشترك می باشد .استفاده از تجارت بانکداری اينترنتی سبب صرفه جويی در هزينه و زمان
همچنین دسترسی به روش های متعدد برای انجام عملیات بانکی مشتريان حقوقی می

شود.

مشتريان  48ساعت پس از ثبت درخواست عضويت در سامانه  BIBبا كد پیگیری به شعبه مراجعه و همکاران بايستی از
طري سیستم  Tellerسیبا و گزينه  444درخواست مشتريان را پردازش و سريال دستگاه توكن را ثبت نمايند 24 .ساعت
پس از پردازش درخواست مشتريان ،همکاران بايد يك تیکت در سامانه پیشخوان خدمت جهت تعیین مدير سیستم ثبت
نمايند .همچنین از طري گزينه  ،731سريال توكن برای شماره مشتری تعريف و از طري گزينه  733شرايط برداشت از
طري  BIBايجاد می گردد.
در صورتی كه مشتريان توكن خود را مفقود نمايند يا توكن معیوب باشد پس از ثبت درخواست رمزياب جديد به شعبه
مراجعه و شعب از طري گزينه  445دستگاه توكن جديد برای مشتری ثبت نمايند.

Bussiness Internet Banking

52

1

درگاه پرداخت اينترنتی
ابزارهای پرداخت همگام با پیشخخرفت تکنولوژی توسخخط زيرسخخاختهای فناوری ،تعیین كننده مرزهای تجارت نوين و
جديد هسخختند .در اين میان درگاه های پرداخت اينترنتی ،ابزاری منحصخخر به فرد برای تجارت آنالين و توسخخعه كسخخب
وكارهای اينترنتی مح سوب می شوند .درگاه پرداخت الکترونیك سداد يك ابزار پرداخت زنده ا ست كه ضمن ارائه طیف
گسخخختردهای از خخدمخات اينترنتی و الکترونیخك ،امکخان نظخارت كخامخل بر مبخادالت مخالی را فراهم كرده اسخخخخت .
اين درگاه با طراحی ساده ،زمینه فرآيند پرداخت را به راحتی و به سرعت ،متنا سب با ف ضايی جذاب برای كاربران می سر
ساخته است .در طراحی اين درگاه سعی شده اجزای صفحه با جانمايی مناسب و منطقی ،استفاده از آن را آسان كند.

دارندگان هر يك از كارتهای بانکهای ع ضو شتاب میتوانند با ورود به سايت پذيرندگان طرف قرارداد بانك ملی ايران،
پس از تشکیل سبد خريد جهت پرداخت وجه كاال و خدمات مورد نظر خود از طري اين سیستم اقدام نمايند .جهت احراز
هويت دارنده كارت در اين سیستم اطالعات زير مورد استفاده قرار میگیرد:
 شماره كارت (شانزده رقم برجسته يا پرينت شده روی كارت)
( CVV2 چهار رقمهای ثبت شده در پشت يا روی كارت)
 رمز دوم ( 5تا  12رقم كه از طري دستگاه خودپرداز قابل اختصاص است)
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 تاريخ انق ضاء كارت ( ثبت تاريخ انق ضاء كارت برای دارندگان ملی كارت در درگاه پرداخت اينترنتی بانك ملی الزامی
نیست)
برای نمونه فرآيند نحوه ثبت نام در سخخخايت سخخخازمان حج و زيارت و نحوه پرداخت هزينه مربوطه از طري درگاه
پرداخت اينترنتی به شرح ذيل می باشد :
-1درخواست ثبت
نام-ثبت اطالعات فردی
2
-3انجام عملیات مالی

ورود به سايت
سازمان حج

پرداخت اينترنتی

-9صدور پیغام تائید ثبت نام به كاربر

انتقال مشتری به

انتقال مشتری به

سايت سازمان حج

سايت بانك ملی

شماره كارت xxxxxxxx :
رمز دوم xxxxxxx :
: CVV2

xxxx

-4پرداخت با ملی
اعتبار سنجی
-5
كارت
-6تائیديه از كاربر جهت كسر وجه
-7صدور پیغام تائید به
انتقال كاربر به سايت سازمان حج
-8
كاربر

در حال حاضخخر ثبتنام دانشخخگاه آزاد و پرداخت شخخهريه
دان شجويان و خريد شارژ سیم كارت و پرداخت هزينه خريد
كاال و خدمات از سايت اينترنتی بسیاری از مشتريان از طري
اين سیستم انجام میگردد.
به منظور راهاندازی سرويس مزبور نیاز ا ست تا متقا ضی
ابتدا فرمهای مربوطه(نمونه  01و نمونه  )02را از وب سخخخايت
بانك و يا شخخخعب دريافت نموده و پس از تکمیل به منظور
انعقاد قرارداد تحويل شعبه مینمايند ،شعب پس از برر سی و
سنجش صالحیت م شتری مزبور درخوا ست وی را برای اداره
امور شعب خود ار سال نموده و پس از آن كاربران مجاز شعب از طري سامانه خدمات اينترنتی كه به آن د ستر سی دارند
ن سبت به ثبت درخوا ست م شتری اقدام نموده و سی ستم به م شتريان شماره پذيرنده و پايانه مجازی اخت صاص میدهد ،
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پس از گذشت  2يا  3روز مستندات درگاه به همراه شناسه كاربری و رمز عبور به آدرس پست الکترونیکی متقاضی(آدرسی
كه در فرم نمونه  02توسط متقاضی درج گرديده است) ارسال میگردد كه الزم است تا تغییرات مربوط به درگاه پرداخت
اينترنتی بانك در سايت اينترنتی مشتری بر اساس مستندات ارسالی انجام گیرد.
نحوه درخواست درگاه اينترنتی
متقاضیان برای درخواست درگاه اينترنتی بايد به سايت شركت پرداخت الکترونیك سداد مراجعه و به بخش «ثبت
درخواست پذيرندگی» مراجعه و از عنوان «نوع درخواست» گزينه درگاه پرداخت اينترنتی را انتخاب كنند ،سپس اطالعات
مورد نیاز را وارد كرده و در انتها دكمه «ثبت» را بزنند .در ادامه بايد به شعبه افتتاحكننده حساب خود مراجعه و
درخواست خود را تايید كنند .سپس هريك از اين متقاضیان میتوانند مطاب با فايل راهنمای دريافتی برای اتصال به
درگاه پرداخت اينترنتی اقدام نموده و در صورت تکمیل مراحل فوق ،درگاه اينترنتی خود را كمتر از  48ساعت كاری
دريافت كنند.
امور مشتريان شركت پرداخت الکترونیك سداد با شماره تلفن  021-42739000آماده پاسخگويی به سواالت احتمالی
شما مشتريان محترم می باشد .مشتريان جهت دريافت نماد اعتماد الکترونیك بايستی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت يا
سايت  enamad.irمراجعه و درخواست خود را ثبت نمايند.

اپلیکیشن 60
امروزه بواسطه گسترش شیوه های پرداخت و رشد روشهای سوء استفاده ،باال بردن امنیت تراكنش های
بانکی به يکی از چالش های اصلی بانك ها تبديل شده است .در اين میان ،با توجه به باال بودن نرخ
استفاده از كارت ،بصورت حضوری يا غیر
حضوری همچون درگاه های پرداخت
اينترنتی ،باال بردن امنیت اين نوع تراكنش ها از اولويت بسزائی
برخوردار شده است.
استفاده از رمز دوم پويا (يکبار مصرف) موجب ارتقای امنیت
پرداخت و كاهش مخاطرات ناشی از برداشت های غیر مجاز و
سوءاستفاده از كارت های بانکی در تراكنش های اينترنتی می
گردد،
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در همین راستا بانك ملی ايران طرح استفاده از رمزهای يکبار مصرف را به عنوان يکی از ابزارهای مفید در دستور كار قرار
داد و با توجه به عدم رغبت مشتريان برای استفاده از دستگاه مجزا جهت تولید رمز يکبار مصرف ،استفاده از اپلیکیشن های
كاربردی بر روی گوشی های تلفن هوشمند ،يك گزينه مناسب و منطقی را معرفی نمود.
با استفاده از رمزهای پويا احتمال بروز كالهبرداری از طري «فیشینگ» يا سرقت اطالعات حساب های بانکی در بستر
اينترنت از بین می رود.
با نصب اپلیکیشن  60بانك ملی ايران در هر  60ثانیه يك رمز يکبار مصرف اول يا دوم برای كارت بانکی خود دريافت می
نمايد.
فعال سازی برنامه ی رمز يکبار مصرف  60صرفا از طري دانلود از سايت رسمی بانك به آدرس  bmi.irصورت گرفته و
كاربرانی كه در فرآيند نصب نیازمند راهنمايی بیشتری هستند ،می توانند به شعب بانك ملی ايران مراجعه كنند.
شايان ذكر است ،عالوه بر دارندگان گوشی های هوشمند ،امکان استفاده از رمزهای يکبارمصرف برای مشتريان فاقد گوشی
های همراه هوشمند نیز از طري كد دستوری  *737*#60فراهم است و روش گام به گام فعال سازی هر دو روش دريافت
رمز يکبارمصرف در سايت اين بانك به آدرس  www.bmi.irقابل دسترسی می باشد.

پرداخت قبوض خدماتی:
در حال حاضخخر پرداخت قبوض شخخركتهای خدماتی(آب ,برق ,گاز ,تلفن ,موبايل و  )...از طري تمامی كانالهای پرداخت
اعم از حضوری و غیر حضوری فراهم گرديده كه پیشنهاد میگردد مشتريان به منظور پرداخت قبض به استفاده از كانالهای
پرداخت غیر حضوری تشوي گردند.
 پرداخت قبوض خدماتی از طري سامانه بام (بانك اول من)
 پرداخت قبوض خدماتی از طري پیام رسان بله
 پرداخت قبوض خدماتی از طري سیستم بانکداری اينترنتی(سبا)
 پرداخت قبوض خدماتی از طري پايانه فروش ()POS
 پرداخت قبوض خدماتی از طري ATM
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 پرداخت قبوض خدماتی از طري تلفنبانك با شمارههای  09622و )021( 2784
 پرداخت قبوض خدماتی از طري نرمافزار همراه بانك
 پرداخت قبوض خدماتی از طري سامانه USSD
 پرداخت قبوض خدماتی از طري وب سايت بانك
در صفحه ا صلی سايت بانك ملی منوی خدمات امکان پرداخت موردی و يا د سته ای قبوض خدماتی از طري درگاه
پرداخت اينترنتی فراهم گرديده كه مشتری با وارد نمودن اطالعات مربوط به كارت خود و اضافه نمودن قبوض از طري
شخخناسخخه قبض و شخخناسخخه پرداخت قبض به سخخبد پرداخت اين امکان را دارد كه بتواند قبوض مدنظر خود را به صخخورت
يکجا(دستهای) با دريافت شماره پیگیری مجزا پرداخت نمايد.

صورتحسابهای اينترنتی
ارائه صورتحساب انواع حسابهای بانکی:
مشخختريان میتوانند با ثبتنام در بخش خدمات اينترنتی سخخايت بانك ملی ايران ( )www.bmi.irو با معرفی حسخخاب
های مورد نظر و طی نمودن مراحل فعال سازی ،از امکان م شاهده صورتح ساب كلیه ح سابها ،اعم از متمركز( سیبا) و
غیرمتمركز (ريالی و ارزی ،جاری ،قرضالحسخخنه و كوتاه مدت بهرهمند شخخوند) به صخخورت فارسخخی و التین .همچنین می
توانند صورتحساب مذكور را به صورت فايل  Excelو  Textدريافت كنند.
در اين سرويس مشتری امکان مشاهده و دريافت صورتحساب مربوط به سالهای قبل خود را نیز به صورت آرشیو خواهد
داشت و برای وی قابل دسترس میباشد.
 ارائه صورتحساب تسهیالت:
مشخخختريان بانك ملی میتوانند با ثبت نام در بخش خدمات اينترنتی سخخخايت بانك ملی ايران ( ،)www.bmi.irبا وارد
كردن شماره تسهیالت و كد شعبه و طی نمودن مراحل تايید ،صورتحساب مربوط به پرداخت اقساط تسهیالت دريافتی
خود را در بازه های زمانی مختلف دريافت نمايند .همچنین می توانند صخخورتحسخخاب مذكور را به صخخورت فايل  Excelو
 Textدريافت كنند.
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سامانه استعالم لحظه ای تراكنشها
يك سخخخیسخخختم دريافت الکترونیکی ريز تراكنشخخخهای بهروز ازجمله اطالعات قبوض خدماتی می باشخخخد كه باتوجه به نوع
م شتريان د ستر سی به هريك از اين سی ستمها قابل تعريف ا ست .كاربران اين سی ستم جهت ات صال به Web Service
بايد برنامه  Clientخود را روی يك سرور با  Valid IPقرار داده و  IPسرور و شماره حساب سیبايی مربوطه را به بانك
اعالم نمايند .دسترسی تنها ازطري  IPاعالم شده امکانپذير بوده و درصورت تغییر  IPبدون هماهنگی با بانك دسترسی
قطع خواهد شد.

سازمانها و شركتهای بزرگ میتوانند به منظور مشاهده صورتحساب و يا پیگیری وجوه پرداختی بر روی حساب خود
از اين سامانه بر روی پورتال و يا وب سايت خود بهره برداری نمايند .بدين منظور نیاز است تا پس از فعالسازی اين
امکان برای سازمان مربوطه گروه برنامه نويسی سازمان مزبور نسبت به يکپارچه سازی پورتال و يا وب سايت خود با
بکارگیری از وب سرويسهای موجود در اين سرويس اقدام نمايند .به اطالع میرساند جهت تنظیمات در سمت Client
نیاز به كد نويسی وجود دارد.
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کاربرد سامانه
 -1دريافت صورتحساب مربوط به يك شماره حساب يا همه شماره حسابها در بازه زمانی مشخص.
 -2استعالم فیش واريزی به يك شماره حساب با ارسال پارامترهای درج شده در فیش از جمله نام كاربری
 ،شناسه كاربری  ،شماره حساب  ،تاريخ و زمان تراكنش.
 -3استعالم فیش واريزی به يك شماره حساب با ارسال شماره پیگیری از جمله نام كاربری  ،كلمه عبور ،
شماره حساب  ،شماره پیگیری و تاريخ درخواست.
 -4استعالم فیش واريزی به يك شماره حساب با ارسال شناسه واريز.
 -5دريافت كلیه قبوض پرداخت شده در بازه زمانی مشخص برای يك شركت خدماتی با ارسال كد شركت
خدماتی.
 -6دريافت اطالعات قبض پرداخت شده با ارسال شناسه پرداخت قبض.
 -7امکان استعالم تراكنش كارت از طري شماره پیگیری يا شماره ارجاع.
 -8استعالم تراكنش های كارت برای كارت متصل به يك شماره حساب از طري شماره كارت و شماره
حساب در يك بازه زمانی مشخص.
 -9استعالم تراكنشهای كارت برای كلیه كارتهای متصل به يك شماره حساب از طري شماره حساب در
يك بازه زمانی

مشخص.
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پیوست : 1
شهاب ملی (شبکه هوشمند الکترونیکی بانک ملی ایران)
شهاب ملی شعب تمام الکترونیك و بدون
كارمندی هستند كه به صورت  24ساعته
آماده ارائه خدمات به مشتريان بانك می
باشند.
اين شعب برای اولین بار در كشور راه اندازی
گرديده و اكثر خدمات بانکی را بدون مراجعه
به كاركنان بانك از طري

دستگاههای

مختلف بانکی امکان پذير می سازند.
شعب تمام الکترونیك بصورت شبانه روزی
بوده و بدون محدوديت زمانی آماده خدمت
رسانی به مشتريان بانك هستند.
در اين شعب انواع دستگاه های خودپرداز ،خود دريافت  ،كیوسك بانکی ،صرافی و صدور آنی كارت هديه در محیطی كامالً
تخصصی تعبیه شده و به مشتری اين امکان را می دهد كه بدون حضور پرسنل بانك كلیه خدمات مورد نیاز خود را به
صورت  24ساعته به انجام رساند ضمنا طراحی مناسب و ايجاد فضای امن از ويژگی های اين شعب می باشد.
خدمات قابل ارائه در شهاب ملی
 كلیه خدمات قابل ارائه از طري خودپرداز ,خوددريافت و كیوسك بانکی(گیشه مکانیزه) از قبیل :
 دريافت وجه ،واريز آنی به حساب اعم از قبول وجه يا ايران چك و چك اشخاص ،انتقال وجه ،ارائه صورت حساب،
اعالم مانده كارت پرداخت كلیه قبوض خدماتی و ...
 صدور كارت هديه آنی الکترونیکی با قابلیت درج پیام مدنظر مشتری بر روی كارت و انتخاب طرح و مبلغ مورد نظر
 امکان تبديل ارز و دريافت وجه در قالب صراف كارت ملی
 امکان تهیه بلیط خدمات شهری اتوبوس ،مترو و درآينده هواپیما
 امکان افتتاح حساب در خارج از ساعات اداری (اين خدمت فعالً تا ساعت  17فعال می باشد)
 امکان دريافت كلیه خدمات موجود در سايت اينترنتی بانك ملی ايران اعم از خدمات مربوط به پرداخت اقساط
تسهیالت  ،پرداخت قبوض ،انتقال وجه اينترنتی و ...
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 مانیتورهای آموزشی و اطالع رسانی از قبیل ،نرخ ارز  ،تغییرات سهام بورس و اوراق بهادار و تیزرهای تبلیغاتی

پیوست : 2
شبا (شناسه حساب بانکی ایران)
"شبا” شناسه ای  24رقمی كه با ”“IRشروع شده و بمنظور تسهیل و استاندارد سازی مبادالت بین بانکی و بین المللی بانك
های كشور ،توسط بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران و مطاب با استاندارد  ،ISO -13616تعريف و تبیین شده است و
در سامانه های حواله الکترونیکی كشور ”ساتنا“ و ”پايا“ مورد استفاده قرار گرفته و بزودی در ساير سامانه های پرداخت بین
بانکی نیز از اين شناسه استفاده خواهد شد .هر شماره حساب بانکی  ،قابل تبديل به يك شماره حساب "شبا" میباشد.
شماره شبا مرتبط با حساب از طري روشهای زير قابل دريافت می باشد :
 -از طریق سایت بانک ملی ایران منوی خدمات گزینه ”دریافت شناسه بانکی (شبا)“

 از طریق ارسال پیامک به سامانه 20008018به منظور دريافت شناسه شبا از طري پیام كوتاه الزمست يك پیام كوتاه در قالب زير از سوی متقاضی به شماره
 20008018ارسال گردد .به محض ارسال نیز پاسخ به همراه كد شبای درخواستی برای مشتری بصورت پیام كوتاه ارسال
می شود.
فرمت ارسال پیام كوتاه:
برای دريافت كد شبای حساب سپرده:

شماره حساب سیبا  +فاصله  +عدد صفر

مثال0 0200011472004 :
برای دريافت كد شبای حساب تسهیالت:

شماره حساب سیبا  +فاصله  +عدد يك

مثال1 6200438594004 :
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توجه  :شماره حساب شبای هر بانك صرفاً از سوی همان بانك ارائه می

گردد.

سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)
«پايا» به گونهای طراحی شده كه میتواند دستور پرداختهای متعدد را از طرف بانکها دريافت ،پردازش و برای انجام به
بانکهای مقصد ارسال نمايد .اين سامانه عالوه بر پذيرش حوالههای انفرادی قادر خواهد بود تا حوالههای انبوه شامل تعداد
بسیار زيادی دستور پرداخت را نیز از بانکها و مشتريان آنها دريافت و پردازش نمايد .قابلیتهای «پايا» ارايه خدمات زير را
در شبکة بانکی میسر خواهد ساخت:
 oپرداخت الکترونیکی اقساط تسهیالت
 oپرداخت حقوق و مستمری
 oپرداخت سود سهام و اوراق بهادار
«پايا» ،برای اولین بار در كشور امکان ارايه خدمات بانکی مبتنی بر دستور پرداختهای پیشتايید شده را به صورت بین
بانکی میسر میسازد وطیف وسیعی از خدمات پرداخت بانکی انفرادی و انبوه ،نظیر پرداخت قبوض ،پرداخت اجارهبها ،اقساط
تسهیالت و نظاير آن را به صورت بین بانکی امکانپذير خواهد ساخت.
انتقال وجه در پايا از لحاظ مبلغ محدوديتی ندارد ولی حسب دستورالعمل بانك مركزی مبالغ كمتر از  150,000,000از
طري پايا منتقل می گردد.
«پايا» زيرساخت مبادلة پیامهای مالی مبتنی بر شمارة حساب بانکی بوده و عملیات تسويه يکبار در روز و در ساعت
 15:45به بانکهای مقصد ارسال می شود ضمنا ارسال دستور پرداخت در پايا با تاريخ موثر روز تعطیل ممنوع می باشد.

سامانه دستور پرداخت گروهی پایا)(ACH
در اين طرح سازمانهايی كه حساب اصلی آنها در بانك ملی ايران می باشد می توانند بدون الزام مخاطبان تجاری خود به
افتتاح حساب در يك بانك  ،از طري تکمیل و ارسال فرمهای مربوطه كه در سايت اينترنتی بانك موجود می باشد به حساب
افراد در هر بانك ديگر وجه مربوطه را پرداخت نمايند.
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در واقع در اين خدمت مشتری دستور پرداختی بدون محدوديت تعداد و مقصد حساب در قالب يکی از فايلهای  Excelو
يا  Xmlتنظیم و آن را به متصدی بانك تحويل داده و پس از تکمیل فرم درخواست خدمت ،بانك وجوه مربوطه را بر اساس
زمان اعالمی مشتری در فرم مربوطه به حساب های خواسته شده واريز می نمايد.
داشتن حساب در بانك ملی و ارائه مدارك شناسايی در هنگام تکمیل فرم درخواست خدمت برای مشتری تنها الزامات
استفاده از اين خدمت بوده و در حال حاضر بانك هیچ كارمزدی در قبال اين خدمت اخذ نمی نمايد.

انتقاالت سامانه پایا برای تسویه تراکنشهای کارتی "شاپرک"
دستور پرداخت مربوط به واريز وجوه تراكنشهای كارتی پايانه های فروش( )POSبه حساب پذيرندگان (فروشگاهها ويا مراكز
ارائه خدمات) بصورت تجمیع مبالغ تراكنشهای روز قبل ،صرفا يکبار در روز و در ساعت  3:45بامداد برای بانکها ارسال می
گردد .ضمنا ريز تراكنشهای پايانه های فروش نیز در ساعت  5:00صبح در اختیار بانکهای پذيرنده قرار می گیرد.
در روزهای تعطیل رسمی ،انتقاالت سامانه پايا برای تسويه تراكنشهای كارتی شاپرك مربوط به روز قبل ،در ساعت 15:45
پردازش و برای بانکهای پذيرنده ارسال می گردد ضمنا ريز تراكنشها در ساعت  17:00در اختیار بانکها قرار می گیرد.

ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی)
در اين سامانه پردازش و مبادالت بین بانکی بصورت مورد به مورد و ناخالص انجام گرفته و بصورت آنی  ،قطعی  ،نهايی و
برگشت ناپذير میباشد مشروط بر اينکه حساب تسويه بانك دارای مانده كافی جهت انجام تسويه باشد .در غیر اينصورت
مبادالت تا تامین نقدينگی و تا پايان روز در صف انتظار قرارگرفته و در صورت عدم تامین نقدينگی ابطال و برگشت می
شود.
"سامانه ساتنا جایهزین مناسبی برای چکهای رمزدار بین بانکی میباشد".
در اين سامانه مشتريان بانك در صورت تمايل به انتقال وجه به حسابهای مورد نظر در ساير بانك ها  ،با مراجعه به شعب
بانك خود و يا از طري سامانه اينترنتی بانك(سبا)  ،فرم تقاضای انتقال وجه از طري ساتنا را با ذكر نام گیرنده،شماره شبا
حساب و نام دريافت كننده وجه تکمیل و عملیات انتقال وجه بدون محدوديت مبلغ انجام دهند.
از مزايای بکارگیری ساتنا امنیتن سرعت و سادگی انجام عملیات آن می باشد .
سرويس مذكور صرفنظر از زمان دريافت آن از مشتری توسط بانك مبداء تا پايان وقت اداری 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 تعطیل رسمی ممنوع می باشد.
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ويژگی های ساتنا
o
o

o

o

o
o

انتقال وجه در ساتنا از لحاظ مبلغ محدوديتی ندارد ولی حسب دستورالعمل بانك مركزی مبالغ بیش از
 150,000,000از طري ساتنا منتقل می گردد.
در اين سامانه مشتريانی كه دارای يکی از انواع حساب (جاری ،پس انداز و كوتاه مدت) می باشند  ،می توانند
نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از يکصد و پنجاه میلیون ريال) به حساب خود و يا ساير افراد در ساير بانك ها
اقدام نمايند .
مشتری با يك بار مراجعه به بانك حواله دهنده ،اين خدمت را دريافت می كند در حالیکه با چك های رمزدار الزم
است به بانك دريافت كننده وجه نیز مراجعه كند .بنابراين حواله الکترونیکی بین بانکی موجب كاهش مراجعه به
شعب بانك ها می شود .
استفاده از چك های رمزدار و ايران چك برای انتقاالت بین وجوه بین بانك ها مستلزم حمل فیزيکی آنها توسط
مشتری است كه خطرات گم شدن ،سرقت و نظاير آن را دربر دارد .همچنین تردد بین بانك مبدأ و مقصد هزينه
ای است كه مشتری پرداخت می كند .
با توجه به امکان صدور حواله الکترونیکی بین بانکی از طري اينترنت(سبا) ،مشتری نیاز به مراجعه به شعب بانك
را نیز نخواهد داشت.
حواله های ساتنا بدون محدوديت جغرافیايی و بین شهرهای مختلف  ،طی روز انجام می شوند .

سحاب (سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی)
سحاب سامانه ای است كه به مشتريان بانك امکان می 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 طري  PinPadو در خارج شعبه از طري خوپرداز و اينترنت بانك میسر است .
* برای استفاده از سحاب در شعبه ،از طري پايانه شعب ) (pin padمتصل به سیستم تحويلداری استفاده می شود و
مشتری بايد فرم مخصوص انتقال را تکمیل كند.
انتقال سه وجهی :
در صورتیکه كارت مبدا ،كارت مقصد و بستر انتقال وجه ( PinPadشعب ،خوپرداز و اينترنت بانك) مربوط به  3بانك
متمايز باشد در عمل انتقال سه وجهی رخ می دهد.

ویژگیهای سحاب :
حواله های « سحابی» فقط با كارت امکانپذير است .سقف حواله ها در سامانه سحاب از طري خودپردازها و اينترنت بانك برای هر كارت در هر شبانه روز معادل 30,000,000ريال است.
سقف حواله «سحابی» از طري شعب برای هر كارت در هر شبانه روز معادل  150,000,000ريال است .برای انتقال از طري «سحاب» كارمزد به شرح زير از انتقال دهنده دريافت می شود :تا مبلغ  10,000,000ريال  5,000ريال64

به ازای هر  10,000,000ريال اضافه  2,000ريال به رقم فوق افزوده می شود .انتقال به صورت آنی صورت پذيرفته و وجه بالفاصله به حساب انتقال گیرنده منتقل می شود .تسويه بین بانکی از طري مركز «شتاب» و پس از تصفیه كلیه تبادالت روزانه مركز مزبور صورت می گیرد .امکان برگشت دستور پرداخت در سحاب وجود ندارد .وجه به حساب پیش فرض كارت انتقال گیرنده منتقل می شود .-انتقال هم از بانك مبدأ و هم از بانك مقصد امکان پذير است.

پیوست : 3
کارمزد تراکنشهای مانده گیری در سرویسهای پرداخت
بنا به اعالم بانك مركزی ج.ا.ا ،كارمزدهای دريافتی بابت خدمت مانده گیری در تمامی ابزارهای پذيرش در مركز
شتاب از تاريخ  93/3/20به شرح جدول ذيل اجرايی شده است ،شايان ذكر است پیش از تاريخ مذكور دارنده كارت
تنها در تراكنشهای مانده گیری از خودپرداز ساير بانکها مشمول پرداخت كارمزد می شد لخخیکن در حال حاضر اين
كارمزد در كلیه خودپردازها از دارنخخده كارت اخذ می گردد:
پرداخت كننده كارمزد
نوع پايانه

صادر كننده كارت

نوع كارت

بانك پذيرنده

بانك

دارنده كارت

خودپرداز

0

1,000

0

كیوسك

0

1,000

0

پايانه فروش

0

1,206

0

0

2,000

0

تلفن همراه

0

1,206

0

تلفن ثابت

0

1,206

0

پايانه شعب

كلیه كارتها
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پیوست : 4
سامانه مبادله الکترونیکی چک (چکاوک)
سامانه چکاوك در حوزه بانك مركزی تعريف شده و از طري واسط های مختلف به اداره پاياپای بانك عضو
منتقل می شود .در اين سامانه تبادل اطالعات و تصوير چك جايگزين مبادله الشه چك فی مابین بانكها
در اتاق پاياپای اسناد بانکی میگردد.
طرح چکاوك ،طرحی است كه تمامی مبادالت مربوط به چكهای بانکی ،بین شعب تمامی بانكها به روش
سیستمی صورت گرفته و زمان واريز وجوه به حساب مشتريان را به كمتر از  24ساعت كاهش داده است.
استاندارد نمودن و يکپارچگی در صدور دسته چك و پردازش الکترونیکی چكها از طري

فناوری

تصويربرداری ،عدم نیاز به گردش الشه چك ،افزايش سرعت پردازش و نقدشوندگی چك ها و انسجام و
يکپارچگی با ساير سامانههای ملی پرداخت نظیر ساتنا و پايا از جمله مزايای سامانه چکاوك است.
در سامانه چکاوك به دلیل اينکه چك ها به صورت الکترونیکی مبادله می شوند ،اسناد ديگر بانك ها به
راحتی تشخیص داده میشود و امکان سوء استفاده كاهش می يابد.

پیوست : 5
پیامرسان بله (گفتهو  +پرداخت)
با «بله» به راحتی با ديگران گفتگو كنید ،در ارتباط باش و كارهای بانکی خود را انجام دهید.

خدمات مالی اجتماعی
انتقال پول در چند ثانیه
كارت به كارت به مخاطبین ،حتی بدون داشتن شماره كارت آنها .واريز وجه آنی و لحظهای ،تنها با وارد كردن رمز
دوم .مديريت چند كارت برای استفاده سريع و راحت(به زودی) .كیف پول شخصی با امکان شارژ از هر كارت بانکی

خریدن پرداخت و ارسال رسید در بستر گفتهو
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خريد ،پرداخت و ارسال رسید در بستر گفتگو(چت) .پرداخت وجوه خرد و كالن برای انواع خدمات و محصوالت در
گروهها و كانالهای فروشگاهی .به اشتراك گذاری فاكتورهای پرداخت با امکان پرداخت سريع و راحت .اهدا به
كانالهای خیريه معتبر .جذب سرمايه جمعی (جمعسپاری ت مین مالی) .اتصال به انواع بسترهای خدمات اداری خ
سازمانی .مديريت آسان و دقی پرداختها (گزارشدهی ،امکان ارسال رسیدها به ديگران و)...

ارسال درخواست پول در بستر گفتهو
درخواست پول در بستر گفتگو(چت) .ارسال درخواست پول در كانال ،گفتگوی شخصی و گروهی به میزان دلخواه.
دريافت دانگ .دريافت قسط در قرضالحسنه خانوادگی .جمعآوری شارژ ساختمان .فعالیتهای نیکوكارانه و ...

انواع خدمات کاربردی
خريد سريع شارژ و پرداخت راحت قبض .پرداخت بسیار سريع و آسان همه قبوض .دريافت ساده شارژ برای خود ،خانواده
و دوستان .پرداخت وجه سرويسهای آنالين و...

خدمات پیامرسانی گروهی
امکان گفتهوی فردی و گروهی در فضایی مطمئن
گفتگو (چت) با دوستان ،در يك محیط زيبا ،راحت و با امکانات فراوان .تجربهای يکپارچه در همه بسترهای همراه
و ثابت (موبايل ،وب و يا سکتاپ) .ايجاد و ارسال استیکرهای مورد عالقه .امکان استفاده از بازو (بات) در بستری
تعاملی با ديگران.

ارسال و دریافت عکسن فیلم و فایل با سرعت باال
ارسال و دريافت عکس ،فیلم و فايل با سرعت بسیار باال .ارسال و دريافت راحت تصاوير ،فیلمها و فايلهای گوناگون.
نگهداری مطمئن در زيرساخت ابری پايدار و سريع «بله» .دسترسی مستقیم در هر زمان ،هر مکان و با هر ابزار.

نسخه وب و مولتی پلتفرم
بله يك شبکه اجتماعی پیامرسان با قابلیت دسترسی از طري دستگاه های مختلف(مولتی پلتفرم) است .نسخه
اندرويد و  iOSبله از طري فروشگاه های مختلف اپلیکیشن قابل دانلود است .نسخه وب بله بصورتی ريسپانسیو
قابل دسترسی از طري مرورگرهای مختلف بر روی دستگاه های مختلف است .نسخه دسکتاپ برای سیستم
عاملهای ويندوز ،لینوكس و مك ،به زودی بر روی وبسايت بله عرضه خواهد شد.

رسانهای قدرتمند برای افراد و کسبوکارها
رسانهای قدرتمند برای افراد و كسبوكارها .دريافت و انتشار اطالعات ،افکار و اخبار از طري كانالهای گوناگون.
خدمات ويژه برای كانالهای رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی .كاهش هزينه و بهبود ارتباط سازمان ها و مراجعین،
با ارايه  APIاطالع رسانی متنی و چندرسانه ای بر روی بله.
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ضمیمه : 1

68

