
پرداخت خودکار
از شـما درخواسـت مـي شـود بارکـد قبـض را روي 
قسـمت بارکـد خـوان قـرار دهيـد. پـس از ايـن که 
قبـض به صـورت صحيـح  بـر روي بارکدخـوان قرار 
گرفـت و چنانچـه قسـمت بارکد قبض سـالم باشـد 
و خودپـرداز موفـق بـه خوانـدن بارکـد شـده باشـد 
مشـخصات قبـض شـما نمايـش داده مي شـود و در 
صـورت تاييـد،  مبلـغ قبـض از حسـاب کارت کسـر 
 شـده و بـه شـما رسـيد پرداخـت قبـض تحويـل

 مي شود.
پرداخت دستي

از شـما شناسـه قبـض و شناسـه پرداخت  خواسـته 
شـده و پـس از ورود آن ، مشـخصات قبـض نمايـش 
داده مـي شـود. در صـورت تاييـد، مبلـغ قبـض 
از حسـاب شـما کسـر شـده و عمليـات پرداخـت 
رسـيد  خودپـرداز  و  گيـرد  مـي  صـورت  آن 
 پرداخـت قبـض را چـاپ کـرده و بـه شـما تحويـل 

مي دهد. 
ایرانسـل،  اول،  شـارژ سـيم کارت همـراه 

رایتـل و تاليـا
بـا انتخـاب اين گزينـه، صفحـه اي با مبالـغ مختلف  

شـارژ نمايش داده مي شـود:
پـس از انتخـاب شـما، مشـخصات شـارژ انتخابـي 
نمايـش داده مـي شـود و درصـورت تاييـد، مبلـغ 
شـارژ  از حسـاب کارت کم شـده و مشـخصات شارژ 
 خريـداري شـده در يـک رسـيد بـه شـما تحويـل

 مي شود. 

کمک هاي مردمي
- موسسه خيريه محک

پـس از انتخـاب گزينـه فـوق مبلـغ يـاري رسـاني 
را وارد نمـوده و بـا تاييـد شـما، مبلـغ موردنظـر از 
 حسـاب کارت کسـر شـده و بـه شـما رسـيد تحويـل

مي شود.

5-تغيير رمز
 بـا انتخـاب ايـن گزينه مـي توانيـد رمـز کارت خود را 

تغيير دهيد.

6-اعالم موجودي
بـا انتخاب ايـن گزينـه مي توانيـد موجودي حسـاب 

کارت خـود را با مشـخصات زيـر دريافـت نماييد:
- موجودي فعلي: موجودي حساب در همان زمان

- موجـودي قابل برداشـت: موجودي حسـاب منهاي 
مبالـغ مسـدودي و مبالغـي کـه بـه صـورت حداقلی 

بايد در حسـاب باشـند.
- شـماره حسـاب :شـماره حسـاب متصـل بـه کارت 

کـه موجـودي آن درخواسـت شـده اسـت.
- شماره کارت که روی کارت نوشته شده است.

 همچنيـن مـي توانيـد بـا اسـتفاده از گزينـه رسـيد 
چاپـي در پاييـن صفحـه، رسـيد موجـودي حسـاب 

خـود را دريافـت کنيـد.

7- صورتحساب
بـا انتخاب ايـن گزينه مي توانيد صورتحسـاب 
10 تراکنـش آخـر حسـاب کارت را مشـاهده 
کـرده و در صـورت تمايـل رسـيد چاپـي آن را 

دريافـت کنيد.

8-دریافت وتغيير رمز اینترنتي
بـا انتخـاب ايـن گزينـه مـي توانيـد رمـز 
اينترنتـي بـه کارت نقـدی خـود اختصـاص 
دهيـد و يـا آن را تغييـر دهيـد. رمـز اينترنتي 
بايـد حداقـل 5 رقمـي و حداکثـر 12رقمـي 
باشـد. پـس از تعييـن رمـز،  شـما يک رسـيد 
چاپـي دريافـت مـی کنيـد کـه در آن کد سـه 
رقمـي کارت)CVV2( و تاريـخ انقضای کارت 

درج شـده اسـت. 
بـراي تغيير رمـز اينترنتـي نيازي به دانسـتن 

خودپرداز بانک پارسيانرمـز قبلـي نداريد.
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يکـي از حسـاب هـاي بانک پارسـيان باشـد. 
- بـه یکـي از حسـاب هـاي خودتـان: بـا انتخـاب ايـن 
گزينه،خودپـرداز فهرسـت حسـاب هـاي ديگري را 
 که بـه کارت متصل هسـتند نمايش مي دهد. شـما 
مـي توانيـد از فهرسـت نمايش داده شـده، حسـاب 

مقصـد را انتخـاب کنيد.
 - بـه کارت: بـا انتخـاب ايـن گزينـه از شـما خواسـته 

مي شود شماره کارت مقصد را وارد کنيد.
-به حساب اصلي کارت

-بـه سـایر حسـاب هـاي متصـل بـه کارت: ايـن گزينـه 
بـراي کارت هاي پارسـيان قابل اسـتفاده اسـت و با 
انتخاب آن، فهرسـت حسـاب هاي متصـل به کارت 
نمايـش داده شـده  و مـي توانيـد شـماره حسـاب 

موردنظـر را ازفهرسـت انتخـاب نماييـد.

4-خدمات پرداخت

پرداخـت قبـوض بـه دو روش پرداخـت خـودکار و 
پرداخـت دسـتی امـکان پذيـر می باشـد. 

بـا انتخـاب ايـن گزينـه صفحـه اي شـامل انتخـاب 
هـاي زيـر نمايـش داده مـي شـود:

گازبرق

عوارض شهرداريتلفن ثابت

آبتلفن همراه

دستگاه خودپرداز پارسـيان، امکان برداشت وجه نقد، 
 انتقـال وجه به حسـاب های بانک پارسـيان يـا يکي از 
کارت هـاي عضـو شـتاب، پرداخـت قبـوض، خريـد 
شـارژ سـيم کارت همراه اول، ايرانسـل، تاليـا و رايتل،  
کمـک بـه موسسـه محـک و يـا بهزيسـتي،دريافت 
موجـودي، صورت حسـاب 10 تراکنش آخر حسـاب، 
تغييـر رمـز کارت و رمـز اينترنتي آن را بـدون مراجعه 
بـه شـعبه بـرا ي شـما فراهم مي کنـد . در ادامه شـرح 

مختصـري از خدمـات مذکـور ارائه خواهدشـد.
شـما بـراي اسـتفاده از دسـتگاه خودپـرداز بانـک 
پارسـيان، بايـد داراي کارت نقـدي بانـک پارسـيان 
و يـا يکـي از بانـک هـاي عضـو شـتاب باشـيد. ابتـدا 
از شـما درخواسـت مـي شـود کارت خـود را وارد 
درخواسـت  شـما  از  کارت  رمـز  سـپس  و   کنيـد 

می شود.

اگـر تا سـه مرتبـه رمـز خـود را اشـتباه وارد کنيد و 
يـا اگـر کارت شـما غيرفعـال باشـد، کارت  توسـط 
دسـتگاه خودپرداز ضبط  مي شـود و بـراي دريافت 
کارت خـود بايـد همـراه بـا کارت شناسـايی معتبر 
بـه مسـئول دسـتگاه خودپـرداز در داخـل شـعبه 

مراجعـه کنيـد.
اگـر رمـز وارد شـده توسـط شـما صحيـح باشـد، 
خودپـرداز منـوی اصلـي را نمايـش مـي دهـد کـه 
داراي گزينـه هـاي زيـر اسـت و مـی توانيـد از ايـن 
خدمـات اسـتفاده کنيـد، امـا اگـر در ورود رمـز 
خطـا کنيـد، تنها گزينـه هـا نمايش داده می شـود 
و امـکان دريافـت خدمـت مـورد نظـر را نخواهيـد 

داشـت.
1- برداشت وجه

2- واريز وجه )اين گزينه غير فعال مي باشد(
3- انتقال وجه

4- خدمات پرداخت
5- تغيير رمز )برای کارتهای نقدی پارسيان(

6- اعالم موجودي

7- صورتحساب
8- تغييـر رمـز دوم اينترنتـي) رمـز دوم کارتهـای 

نقـدی پارسـيان(

1-برداشت وجه 
با انتخاب اين گزينه اگر:

 - فقـط يک حسـاب بـه کارت متصل باشـد يا کارت 
متعلـق بـه بانـک ديگـري باشـد، صفحـه انتخـاب 

مبلـغ نمايـش داده مي شـود.
 - بيـش از يـک حسـاب بـه کارت متصـل باشـد و 
کارت متعلـق بـه پارسـيان باشـد، صفحــه اي 
نمايـش داده مـي شـود کـه داراي 2 گزينـه اسـت:
ايـن  انتخـاب  بـا  کارت:  اصلـي  حسـاب   -
داده نمايـش  وجـه  انتخـاب  صفحـه   گزينـه، 

مي شود. 
- سـاير حسـاب هـاي متصـل بـه کارت: بـا انتخاب 
ايـن گزينه، فهرسـت حسـاب هاي متصـل به کارت 
نمايـان می شـود و پـس از انتخـاب يکي از حسـاب 
هـاي متصـل بـه کارت، صفحـه انتخـاب وجـه 

نمايـش داده مـي شـود.
صفحـه انتخـاب وجـه داراي مبالـغ مختلفی اسـت 
کـه مـی توانـد بـه تناسـب انتخـاب شـما مـورد 

اسـتفاده قـرار گيـرد.
بـا انتخـاب سـاير مبالـغ، شـما مـي توانيـد مبلـغ 
ديگـري را کـه خـود مـي خواهيـد وارد کنيـد.

چنانچـه وجـه انتخابي از موجودي حسـاب بيشـتر 
»موجـودي  دهـد:  مـي  پيغـام  سيسـتم  باشـد، 
کافـي نيسـت« و سـپس مجـدداً منـو انتخـاب 
وجـه را نمايـش مـي دهـد. در غيرايـن صـورت، 
وجـه انتخابـي از حسـاب شـما کـم شـده و سـپس 
را  وجـه  آن  از  بعـد  و  کارت  ابتـدا  خودپـرداز، 
 پرداخـت مـي کنـد و رسـيد پرداخت وجـه را چاپ 

مي کند.

 2-واریـز وجـه )ایـن گزینـه غيـر فعـال
 مي باشد(

3-انتقال وجه
- بـه حسـاب دیگـران: در ايـن انتخـاب، حسـاب بايد 

خودپرداز بانک پارسيان

Automated Teller Machine


