
از این خدمت، داشتن رمز  براي استفاده 
ورود و رمز انتقال وجه در اینترنت بانک 

پارسیان، الزامی مى باشد.
 

پس از مراجعه به سایت بانک پارسیان با درج 
نام کاربرى و رمز عبـــور، وارد اینترنت بانک 
شـــوید. از طریق منوى انتقـــال وجه امکان 
دسترسى به سرویس بین بانکى پایاى عادى و 

پایاى دسته اى خواهید داشت.

1- دستور پرداخت تکی

در این حالت می توانید تا 100 ردیف دستور 

پـرداخت وارد کنید. در هـر دستـور پرداخت 
می بایست شماره حسابی که باید وجه دستور 
پرداخت ازآن برداشــــت شـود (این حسـاب 
می تواند حساب ســـپرده کوتاه مدت عادي و 
سپرده قرض الحســـنه پس انداز و یا جاري 
اضافه شماره شناسه شباي حساب  به  باشد)، 
مقصد، نام گیرنده و مبلغ مورد نظر مشخص 

شود.
2- دستور پرداخت گروهی

با استفاده از این امکان، می توانید واریز وجه 
گروهی انجام دهیـــد. براي این کار یک فایل 
Excel با فرمت مشخص در نظر گرفته شـده 
است که باید سه ردیف اول آن حتماً پر شده 
باشـــد. در این فایل بین ســـطرهاي دستور 
پرداخت نباید ردیف خالی وجود داشته باشد. 
زیـــرا در ردیف خالى به عنوان پایان مجموعه 

دستور پرداخت در نظر گرفته خواهد شد.
یک فایل به عنوان نمونه در سامانه تعبیه شده 
است که پیشنهاد می شود براى ثبت دستور 
پـرداخت ها، ابتدا فایل را دریافت نموده و پس 
از پر کردن فیلدهاي مورد نظر، آن را ارســـال 

نمایید.

منبع برداشت وجه براى ثبت دستور پرداخت 
باید یکی از ســـپرده هاي کوتاه مدت، قرض 
الحسنه پس انداز یا جاري قابل برداشت شما 

باشد.

براي تایید دستور پرداخت ها، بایستی از 
استفاده  بانک  اینترنت  وجه  انتقال  رمز 

شود.

در حال حاضر امکان ثبت دستور پرداخت تا 
مجموع مبلغ 000/000/ 150 ریال به صورت 
روزانــــه با استفـاده از این خدمت فـــراهـم 

می باشد.
پس از تایید، تمام دستور پرداخت ها به همراه 
وضعیـت ثبــت آنهــا در سیستـم (موفق یا 

ناموفق) نمایش داده می شوند.
در مورد دســـتور پرداخت گروهی، براي یک 
از  پــــرداخت ها، پـس  از دستـور  مجمـوعه 
ثبت، یک کد رهگیري صادر می شـــود. براي 
مشاهده نتیجه دســـتور پرداخت، بایستی به 
قســـمت پیگیري دســـتور پرداخت مراجعه 

نمایید.

3- پیگیري دستور پرداخت

در منـــوى گزارش بـــا انتخاب گزینه 
«جـزئیات انتقال وجـه بین بانکى پایا» 
و با وارد کـــردن اطالعاتى چون تاریخ 
ثبت، شباى مقـصد و یا شماره پیگیرى 
مى توانید دســـتور پرداخت را پیگیرى 

نمایید.
ناموفق،  هاي  پرداخت  دستور  مورد  در 
در صـــورت تمایل بایـــد مراحل ثبت 

دستورپرداخت را از ابتدا انجام دهید.

پــایــا
دستور العمل سرویس انتقال وجه

حساب به حساب بین بانکی اینترنتی بانک پارسیان
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پــایــا
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