
8( پـس از انجـام عملیـات ، انتقـال بالفاصله انجام شـده 
و دسـتگاه به شـما رسـید حـاوی وجـه ونوع حسـاب مبدا 
و مقصـد ، مبلـغ انتقـال یافتـه وهمچنیـن شـماره کارت 

مقصـد را خواهـد داد .

تصویر شماره 8
رسید دریافتی را نزد خود نگهدارید.

• تصاویـر فـوق مربوط بـه خودپردازهای بانک پارسـیان 
بـوده و در صـورت اسـتفاده از خودپـرداز سـایر بانـک ها، 
ممکـن اسـت مندرجـات صفحـه نمایـش خودپـرداز بـا 

تصاویـر فـوق متفاوت باشـد .

سقف انتقال وجه در هر شبانه روز 
•  از طریق خودپرداز 30 میلیون ریال 

• از طریـق مراجعـه بـه شـعبه و اسـتفاده از کارتخـوان 
داخـل شـعبه ، 150 میلیـون ریـال 

•  انتقـال وجـه بیـن کارت هـای پارسـیان از طریـق 
نـدارد. کارمـزد  خودپـرداز 

•  کارمـزد انتقـال وجـه بیـن بانکی از حسـاب مبدا کسـر 
می شـود.

• شـما می توانیـد این خدمـت را از طریـق اینترنت بانک 
پارسـیان نیز دریافـت نمایید.

ســحــــــــاب
ســامانه حواله الکترونیکی بین بانکی
انتقـال وجـــه بین کارت های متصـل به حساب

)عضو شبکه شتاب(

عملیات انتقال وجه با موفقیت انجام شد

برای خروج دکمه ثبت را فشار دهید



ســحــــــــاب
ســامانه حوالــه الکترونیکــی بیــن بانکی
انتقـــال وجـــه بین کارت های متصـل به حساب

)عضو شبکه شتاب(

مراحل انجام کار
 1(کارت خـود را وارد دسـتگاه کنیـد و پـس از درج رمـز ، زبان مورد 

نظر را انتخـاب کنید .

تصویر شماره 1
برای هر انتخاب، کافی است دکمه کنار آن را فشار دهید .

تصویر شماره2
2( در ایـن بخـش ، شـما بایـد از میـان عملیات پیشـنهاد شـده برصفحه 

خودپـرداز ، گزینـه انتقال وجـه را انتخـاب کنید.

 تصویر شماره 2
3( بـا نمایـان شـدن  صفحـه انتقال وجه، حسـاب مبدا را ) حسـاب اصلی 

کارت یا سـایر حسـابهای متصـل به کارت( انتخـاب کنید.

 
تصویر شماره 3

4( در این مرحله ، شما باید مقصد انتقال وجه را مشخص کنید.

تصویر شماره 4
5( بـا انتخـاب گزینـه بـه کارت، صفحـه ثبـت شـماره کارت مقصد، 

نمایـان خواهد شـد.

 
تصویر شماره 5

6( در این قسمت می توانید مبلغ مورد نظر خود را وارد نمایید.
                                                                                                                                  

تصویر شماره 6
7( درسـتی عملیـات انتقـال وکسـب تایید از شـما، آخریـن مرحله از 

کار بـا سـحاب می باشـد.

تصویر شماره 7 

لطفًا کارت خود را وارد نمایید

Please Insert Your Card

لطفًا رمز خود را وارد کنید
 و دکمه ثبت را فشار دهید

*****

English

انتقال وجه از
حساب اصلی کارت

سایر حسابهای متصل 
به کارت

لطفًا حساب مقصد را مشخص کنید
به حساب دیگران

به یکی از حسابهای خودتان

به کارت

انتقال وجه به حساب کارت دیگران
لطفًا شماره کارت مورد نظر خود

جهت واریز را وارد نموده
و سپس دکمه ثبت را فشار دهید

لطفًا مبلغ مورد نظرتان را وارد نموده و

دکمه ثبت را فشار دهید

100 , 000

لطفًا عملیات مورد نظر خود را انتخاب کنید

برداشت وجه

واریز وجه

انتقال وجه

خدمات پرداخت

تغییر رمز

اعالم موجودی

صورتحساب

تغییر رمز اینترنتی

آیا انتقال وجه
از کارت حساب شماره  6221-0610-0253-5821
به کارت حساب شماره   6221-0610-1523-8762

100،000 ریال به مبلغ  
به نام                                    رضا کیانی

مورد تایید می باشد؟

بله                                                  خیر

سپاسـگزاریم کـه بـه مـا فرصـت داده ایـد تـا خدمـات 
بانکـی خـود را در جهـت رفـع نیازهـای شـما در امـور 
بانکـی ، معرفـی کنیـم. برنامه ریـزی مـا، در بزرگترین 
بانـک خصوصی کشـور به شـما ایـن امـکان رامی دهد 
کـه در کمتریـن زمـان ممکـن و از طریـق کوتاه تریـن 
راه بـه خدمات مورد نظر خود دسترسـی داشـته باشـید.

برای شما 
 شـما برای انتقال وجه، فـارغ از محدودیت های زمانی ، 
حتـی در روزهـای تعطیـل نیـز، مـی توانیـد بـا مراجعه 
بـه نزدیک تریـن خود پـرداز بانک پارسـیان ویـا بانک 
گیرنـده وجـه ، نیـاز بانکی خـود را در هرکجای کشـور ،
برطـرف نماییـد. بـه یاد داشـته باشـید که بهـره مندی 
از ایـن خدمـت از طریـق خود پردازهـای بانـک انتقـال 

دهنـده وگیرنـده وجه امـکان پذیر اسـت . 


