
 S.O.D راهنمای استفاده از خدمات
بانک پارسیان

دسترسی به اطالعات مورد نیاز بنا به تقاضا از 
طریق تلفن همراه

                 ُکدسرویس مورد نظر

دریافت نرخ سود
علی الحساب سپرده ها 

به زبان انگلیسی
INT

دریافت نرخ سود
علی الحساب سپرده ها 

به  زبان فارسی
INTFAR

دریافت اطالعات شعب 
در یک منطقه پستی

حرف P را وارد کرده و سپس 
از سه تا پنج رقم اول کدپستی

را وارد نمایید.
)P19568( :مثال

CYYدریافت نرخ ارز

ادامه جدول



ُکدسرویس مورد نظر

اعالم موجودی فعلی 
حساب

حــرف B را وارد کرده و به دنبال آن 
شماره حساب را وارد نمایید. 
)B0100009522002( :مثال

اعالم موجودی حساب 
در یک تاریخ خاص

حــرف B را وارد کــرده و به دنبال
آن شماره حساب و ســپس تاریخ را 

وارد نمایید.
مثال: 

)B0100009522002,850108(

دریافت سه تراکنش 
آخر حساب

حرف M را وارد کرده و به دنبال آن 
شماره حساب را وارد نمایید. 

)M0100009522002( :مثال

دریافت سه تراکنش 
حساب در یک تاریخ 

خاص

حــرف M را وارد کــرده و به دنبال 
آن شماره حساب و ســپس تاریخ را 

وارد نمایید.
مثال: 

 )M0100009522002,850307(

دریافت صورت وضعیت 
چک

حــرف D را وارد کرده و به دنبال آن 
شماره حساب و سپس شماره چک را 

وارد نمایید.
مثال: 

)D0100009522002,678901(

 )SMS( با ارسال یک پیامک
از صورت وضعیت حساب خود مطلع شوید

 )sms(مشتری گرامی، شما می توانید با ارسال یک پیامک
از تلفــن همراه  خــود در زمانی کوتاه، پاســخ ما را روی 
صفحه نمایشــگر تلفن همراه  مشاهده کرده و از صورت 

وضعیت حساب خود آگاه شوید.
اطالعات قابل دریافت توســط این ســرویس به قرار زیر 

می باشند:
•     دریافت موجودی )آخرین مانده لحظه(
•     دریافت موجودی در یک تاریخ خاص
•     دریافت سه تراکنش آخر یک حساب

•     دریافت سه تراکنش آخر یک حساب در یک تاریخ 
      خاص

•     دریافت صورت وضعیت چک )عهده پارسیان(
•     دریافت نرخ سود علی الحساب سپرده ها

•     دریافت اطالعات شعب
•     دریافت نرخ ارز 

اســتفاده از این خدمت، منوط به تکمیل فرم » درخواست 
برقراری، تغییر، لغو خدمات بانکداری مدرن « و تنها از طریق 
شماره تلفن همراه  مندرج در فرم یاد شده امکان پذیر است.

اگر در حال حاضر از ســامانه ی اطالع رسانیSMS  بانک 
پارسیان استفاده می نمایید، نیازی به ارائه درخواست مجدد 
نبوده، می توانید مطابق توضیحات بروشور حاضر نسبت به 

استفاده از این خدمت جدید استفاده نمایید.

روش استفاده :

برای هر یک از درخواســت های شــما یک »ُکد« به شرح 
جدول مقابل در نظر گرفته شده است کافی است کد مربوط 
را به صورت پیامک در تلفن همراه وارد و آن را به شــماره 
های 300054 یا 200082 ارسال نمایید بدین ترتیب پاسخ 
مورد نظر پس از زمان کوتاهی از طریق تلفن همراه دریافت 

می شود.

دسترسی به اطالعات مورد نیاز بنا به تقاضا از طریق تلفن همراه

راهنمای استفاده از خدمات S.O.D بانک پارسیان


