
مسیرهای ارتباطی

 1-  تلفــن، تلفن گویا، صنــدوق صوتی و نمابر:
)021( 81151000   
2- پیامک:   300055

info@parsian-bank.ir   :3- ایمیل
www.parsian-bank.ir   :4- وب سایت

5- نشانی پســتی: تهران، میدان قدس )شهرک 
غرب( بلوار فرحزادی، خیابان زرافشــان غربی، 
شماره 4 ساختمان ادارات مرکزی بانک پارسیان، 
طبقه اول، مدیریت روابط عمومی، مرکز ارتباط 

با مشتریان، کدپستی 1467793811
6- صندوق انتقادات و پیشنهادهای شعبه

ساعت کار مرکز

همه روزه به جــز ایام تعطیل از ســاعت 7:30 
الی 22  کارشناســان مرکز آماده پاســخگویی 
بــه تماس هــای شــما از طریق شــماره تلفن 
81151000  هستند. پس از ساعت 22  نیز شما 
می توانید از همین طریق پیام خود را اعالم کنید 
که در این صورت در اولین ساعات روز کاری بعد 

با شما تماس گرفته خواهد شد.
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درباره ما

پارســیان، بزرگترین بانک خصوصی کشــور به منظور 
تکریم ارباب رجوع و با هدف اطالع رســانی، دسترسی 
ســریع و آســان تماس گیرندگان به اطالعــات بانکی، 
دریافــت نقد، نظر و پیشــنهادهای مشــتریان گرامی 
و همچنین جلب هرچه بیشــتر رضایت ایشــان از سال 
1386 اقدام بــه راه اندازی » مرکز ارتباط با مشــتریان« 

نموده است.
کارکنان مرکز ارتباط با مشــتریان بانک پارســیان، در 
تالش اند تا ارتباطی ســازنده، آموزنده و توام با احترام  را 
برای مشــتریان فراهم کرده و همواره در راستای حفظ، 

بهبود و توسعه آن کوشا باشند.
»مرکز ارتباط با مشــتریان« با بهره گیــری از امکانات 
گوناگون نرم افزاری و ســخت افزاری و با بهره جستن از 
درگاه هــای مختلف، زمینه برقراری ارتباطی دوســویه 
میان بانک و مشــتریان، ســهامداران و سایر ذینفعان را 

مهیا ساخته است.

این مرکز از اســفند سال 1386 فعالیت خود را آغاز و هم 
اینک به پشــتوانه تجربه های ارزشمند و اندوخته شده 
همکاران و همچنین تجهیز مرکز به امکانات نرم افزاری 
و ســخت افزاری مدرن و با تکیه بر دانش کارشناســان 
کارآزموده خود، به طور مســتمر در خدمت مشــتریان 

گرامی می باشد.

فعالیت های مرکز ارتباط با مشتریان

1- اطالع رسانی و مشاوره خدمات بانکی
2- پاسخگویی به سواالت بانکی مشتریان

3- آموزش نحوه استفاده از خدمات الکترونیکی
4- دریافت، انتقال و پی گیری پیشنهادها و انتقادها

5- بازاریابی و معرفی محصوالت و خدمات بانکی
6- انجام خدمات بانکی در حد مسئولیت های واگذارشده 

به مرکز

اهداف مرکز ارتباط با مشتریان

. ارتقای کمی و کیفی بسته خدمات بانکی
. افزایش رضایت مشتریان از طریق ارزش آفرینی

. مشاوره و راهنمایی در امور بانکی
. اطالع رسانی، شفاف سازی و اعتماد سازی

. آموزش نحوه استفاده از خدمات بانکی
. رسیدگی و پی گیری مشکالت احتمالی در امور بانکی
.  ایجاد بستر ارتباطی آسان و سریع برای تعامل آموزنده

. انتقــال بازخوردها به درون ســازمان، با هدف بهبود 
فرآیندهای کاری

امکانات ارتباطی

برای برطرف کردن هرچه ســریع تر و صحیح تر نیازهای 
اطالعاتی شــما مشــتریان گرامی، در حوزه امور بانکی 
و قوانیــن و راهکارهای پولی، ما در ایــن مرکز از تمامی 
مسیرهای ارتباطی شناخته شده و روزآمد بهره می بریم.
تماس تلفنی تنها یکی از ابزارهای ارتباطی ما با شــما و 
بالعکس بوده و مسیرهای دیگر مانند تلفن گویا، صندوق 
صوتــی، نمابر، پیامــک، ایمیل، وب ســایت، نامه های 
پستی، صندوق انتقادات و پیشنهادهای درون شعب و ... 

نیز در اختیار شماست.


