
•  خرید از دســتگاه های کارتخوان یا دروازه پرداخت 
اینترنتی با کارت نقدی کارمزدی ندارد.

شرایط دریافت کارت نقدی پارسیان:

تمامی افراد می توانند با داشــتن هر یک از حساب های 
ذکر شــده و ارائه درخواست در لحظه حضور در شعبه 
کارت نقدی پارسیان به همراه رمز آن را دریافت نمایند.

توصیه می شــود پس از دریافــت رمز، از طریق یکی از 
خودپردازهای پارسیان، اقدام به تغییر رمز نمائید.

چند نکته قابل توجه:

برای انجام خرید اینترنتی و استفاده از پرداخت همراه 
 cvv2 پارسیان الزم است از رمز دوم، تاریخ انقضا و کد
استفاده شود. cvv2 کدی است که بر روی کارت درج 
شده اســت.( رمز دوم نیز از طریق خودپرداز های بانک 

پارسیان قابل دریافت است.
•  برای استفاده از کارت در اینترنت )انتقال وجه کارت 
به کارت شــتابی، خرید اینترنتی و...( بایستی به نشاني 
صفحــه دریافت خدمت توجه شــود و از ورود اطالعات 

کارت در صفحاتی با نشاني ناشناخته، خودداری شود.
ضمناً بــه هنگام ورود اطالعــات کارت خود درمحیط 
اینترنت مطمئن شــوید، از درگاه های مورد تأیید بانک 

که به شرح زیرمعرفی شده اقدام می نمایید.

کــارت نـقــدی پارسـیــــان

 https://pib24.com
 https://services.pib724.com

 https://pecco24.com
 https://pec24.com

.1

.2

.3

.4



بلیط قطار، اتوبــوس، هواپیما و ... از طریق دروازه پرداخت 
اینترنتی پارسیان، پرداخت همراه و همراه بانک پارسیان.

•  امکان خرید شــارژ سیم کارت های اعتباری همراه اول، 
ایرانسل، تالیا و... .

قابل توجه متقاضیان و دارندگان کارت نقدی:

•  صدور کارت به صورت آنی در همه شعب بانک پارسیان 
انجام می شود و به محض ارائه درخواست، کارت به مشتری 

تحویل داده خواهد شد.
بانــک مرکــزی  • کارمزدهــا بــر اســاس تعرفه هــای 
 می باشــد و بــرای هــر تراکنــش بــا کارت نقــدی در 
دســتگاه های خود پرداز و کارتخوان ســایر بانک های عضو 

شتاب بالفاصله از کارت مشتری کسر خواهد شد.
•  برداشــت نقدی یا خرید شارژ از طریق دستگاه های خود 
پرداز بانک پارســیان با کارت نقدی هزینه ای برای دارنده 

کارت در بر نخواهد داشت.

کارت نقدی پارسیان

با سالم
به شما خوش آمد می گوییم و از حسن اعتماد شما به بانک 
پارســیان )برترین بانک کشور در سه سال پیاپي بر اساس 

رتبه بندیIMI100 ( سپاسگزاریم.
ما همواره تالش می کنیم که بهترین و مدرن ترین خدمات 
بانکی را به شما ارائه دهیم تا درسریع ترین زمان و با راحتی 
بیشــتر نیازهای بانکی خود را برآورده کنید. با همین هدف 
و به وسیله این بروشــور، شما با یکی دیگر از خدمات بانک 

پارسیان آشنا می شوید.

کارت نقدی پارسیان

این کارت با افتتاح حســاب قرض الحســنه جاری، حساب 
سپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت یا حساب قرض الحسنه 
پس انداز برای مشــتریان حقیقی، به صورت آنی در شــعب 
بانک پارســیان، صادر و در اختیار مشــتری قرار می گیرد. 
دارنده کارت می تواند عالوه بر بهره مندی از خدمات متداول 
حســاب های مذکــور، از قبیل دریافــت و پرداخت نقدی، 

برخورداری از ســود بانکی )ویژه دارندگان حســاب سپرده 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت( و واگذاری چک در شعب بانک 
پارســیان، از امکانات دیگری که در ذیل، به آنها اشاره شده 
است بهره مند شده و در زمان و هزینه خود صرفه جویی کند.

کارکردها:

•  برداشت نقدی از دستگاه های خود پرداز بانک پارسیان و 
دیگر بانکهای عضو شتاب.

•  امــکان انتقال وجه کارت به کارت شــتابی با اســتفاده 
از ســایت اینترنتی بانک پارســیان و خود پردازهای بانک 

پارسیان یا دیگر بانکهای عضو شتاب.
• امــکان خریــد کاال و خدمات از گســترده ترین شــبکه  
کارتخــوان فروشــگاهی و خدماتی طرف قــرارداد با بانک 

پارسیان و دیگر بانک های عضو شتاب.
•  امــکان خرید اینترنتی کاال و خدمات همچنین پرداخت 
قبوض آب، برق، گاز، تلفــن ثابت و همراه، رزرو تور، هتل، 


