
)SMS( ارسال صورتحساب از طریق پیامک

سیستم ارسال صورتحساب از طریق تلفن همراه )SMS(، یکی از 

سامانه های اطالع رسانی بانک پارسیان می باشد که اطالعات مربوط 

به تراکنش های سپرده را به صورت روزانه به شماره تلفن همراه معرفی 

شده توسط مشتری ارسال می نماید.

شما می توانید با مراجعه به یکی از شعب بانک و تکمیل فرم 

مربوطه و درج شماره تلفن همراه، تقاضای فعال سازی خدمت 

مزبور را نمایید.

از 300.000  با مبالغ کمتر  برای تراکنش های  خدمت مزبور 

ریال با اخذ کارمزد و برای مبالغ بیشتر بدون اخذ کارمزد انجام 

می پذیرد.

 

ایمیل بانک

شما می توانید از طریق پست الکترونیکی )ایمیل( خود انواع 

گزارش های مربوط به صورتحساب و تراکنش هاي انجام شده 

روي سپرده های مورد نظر خود را دریافت نمایید. این امکان، 

مناسب افرادي است که می خواهند از روند تراکنش هاي سپرده 

خود در مقاطع زمانی روزانه، هفتگی یا ماهانه مطلع شوند. برای 

ارائه خدمت مزبور، ارائه پست الکترونیکی به بانک الزامی است.

اینترنت بانک و کارپوشه الکترونیکی

اینترنت بانک پارسیان یکی دیگر از خدمات بانکداری مدرن 

جهت تسهیل در امور مشتریان می باشد که از انواع قابلیت های 

آن می توان ارائه موجودی و صورتحساب انواع سپرده ها، افتتاح 

سپرده، انتقال وجه عادی و بین بانکی )پایا( و خدمات چک را 

برشمرد.

نشاني به  است  ضروری  بانک،  اینترنت  به  ورود   براي 

 www.parsian-bank.com  مراجعه نموده و با استفاده از 

نام کاربری و رمز ورود که از شعب بانک پارسیان دریافت کرده اید 

وارد اینترنت بانک شده و از خدمات آن بهره مند شوید. 

خدمت انتقال وجه اینترنتی برای مشتریان حقیقی فاقد شرایط 

حق برداشت هریک به تنهایی و مشتریان حقوقی، تحت عنوان 

»اینترنت بانک با قابلیت کارپوشه« ارائه می شود.

سامانه پردازش ابری بانک پارسیان

اولین سامانه پردازش ابری بانکی کشور با هدف ارائه تمامی 

خدمات بانکی و همچنین خدمات ارزش افزوده به مشتریان 

از طریق یک درگاه متمرکز و مستقل از بستر سخت افزاری و 

نرم افزاری در دسترس آنها در بانک پارسیان راه اندازی گردیده 

است.

این سامانه با هدف آسان نمودن انجام کارهای بانکی و شخصی 

شما به گونه ای بنا شده که بتوانید همانند یک سامانه شخصی 

فایل و همچنین  کار، سیستم مدیریت  میز  امکاناتی چون 

مرورگر وب را  داشته باشید.

خدمات ارائه شده در سامانه پردازش ابری بانک عبارتند از: 

دسترسی به وب سایت بانک پارسیان، اینترنت بانک پارسیان، 

سیستم مدیریت مالی بانک پارسیان، مرورگر وب، مترجم 

آنالین و همزمان، برخورداری از Office شامل پردازشگر 

آر اس اس،  فیدخوان  متن و صفحه گسترده، سال شمار، 

پیام رسان داخلی و سرگرمی و بازی.

به  ابری  پردازش  سامانه  از  بهره برداری  راهنمای  مستند 

منظور آگاهی شما  مشتریان گرامی در مسیر سیستمی »وب 

سایت بانک  <   بانکداری الکترونیک  <   راهنمای خدمات 

الکترونیک« بارگذاری گردیده است.
محصوالت و خدمات 
بانکداری الکترونیک



همراه بانک پارسیان 

برنامه کاربردي همراه بانک پارسیان، برنامه ای ساده برای انجام امور بانکی 

شما مشتری گرامی است و بر روي تمامی گوشي هایي که سیستم عامل های 

 اندروید، جاوا، ویندوزفون و iOS  راپشتیبانی می منایند،  قابل نصب

می باشد.

خدمات همراه بانک پارسیان در تمام ایام هفته به صورت 24 ساعته فعال 

بوده و شما می توانید با استفاده از نام کاربری و رمز ورود که از شعب بانک 

پارسیان دریافت نموده اید، از تمامی خدمات آن بهره مند شوید.

دیجی بانک

شما می توانید با شماره گیری #701* روی گوشی های همراه خود، 

ازآسان ترین و سریع ترین روش دسترسی به خدمات بانکی استفاده 

نمایید. این خدمت، بدون نیاز به نصب نرم افزار مخصوص و بر روی 

انواع گوشی های همراه قابل اجرا بوده و تنها در صورت وجود تصویرآنتن 

بر روی گوشی، قابل استفاده می باشد. برای استفاده از »دیجی بانک« 

می بایست شماره شما در بانک تعریف شده و در گروه مشتریان تلفنبانک، 

قرار داشته باشید.

کارت نقدی پارسیان

کارت نقدی پارسیان، کارت الکترونیکی با ماهیت نقدي )ریالي( 

مشترك  یا  انفرادی  حقیقی  سپرده های  به  اتصال  قابلیت  با 

قرض الحسنه پس انداز، جاري و سرمایه گذاری کوتاه مدت است 

که به صورت آنی در شعب بانک صادر و به مشتریان تحویل 

می گردد و مدت اعتبار آن، سه سال از تاریخ صدور می باشد.

رمز اول کارت در زمان تحویل کارت ارائه می شود و دانستن آن هنگام 

استفاده از دستگاه هاي خودپرداز، دستگاه های کارتخوان و ترمینال های 

شعبه ای )EFTPOS( ضروری است. 

همچنین رمز دوم کارت از طریق دستگاه هاي خودپرداز بانک 

پارسیان، قابل دریافت می باشد و هنگام استفاده از پایانه هاي 

مجازي مورد نیاز است.

شناسه CVV2  نیز که در زمان تحویل کارت نقدی همراه با »رمز 

اول« به شما ارایه می شود، بر روی کارت نقدي و در رسید چاپی دریافت 

»رمز دوم« از دستگاه خودپرداز درج و به همراه »رمز دوم« در خریدهاي 

اینترنتي استفاده مي گردد.

کارت هدیه پارسیان

به منظور ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک و حذف پول از 

مبادالت روزمره، امکان صدور کارت هدیه در بانک پارسیان، با 

متن دلخواه شما یا متن های پیش فرض متفاوت برای مناسبت های 

مختلف اعم از اعیاد، ازدواج، تولد، تقدیر و تشکر، روز پدر، روز مادر، 

کمک های مردمی و ... با ظاهری بسیار مناسب و جذاب فراهم 

می باشد.

شما می توانید طرح کارت دلخواه خود را از بین طرح های موجود 

در آلبومی که توسط شعب در اختیارتان قرار می گیرد، انتخاب و 

خریداری نمایید.

این کارت دارای قابلیت خرید از کارتخوان های فروشگاهی و 

درگاه های اینترنتی کاال/ خدمات بوده و مدت اعتبار آن یک سال 

پس از صـدور می باشد.

 http://www.pec.ir نشانی  طریق  از  می توانید  شما   همچنین 

کارت هدیه خود را به صورت آنالین سفارش داده و در آدرسی که ثبت 

می نمایید، تحویل بگیرید.

خودپرداز بانک پارسیان

دستگاه خودپرداز، دستگاهی است که بدون نیاز به حضور اپراتور 

قادر است انواع خدمات مورد نیاز دارندگان کارت بانک ها را انجام 

دهد.

دستگاه خودپرداز پارسیان، امکان برداشت وجه نقد، انتقال وجه 

به سپرده های بانک پارسیان یا یکي از کارت هاي عضو شتاب، 

پرداخت قبوض، خرید شارژ سیم کارت همراه اول، ایرانسل، تالیا 

و رایتل،کمک به موسسه محک و یا بهزیستي، دریافت موجودي، 

دریافت صورتحساب 10 تراکنش آخر سپرده،تغییر رمز اول و 

دوم )اینترنتي( کارت را بدون مراجعه به شعبه براي شما فراهم 

مي کند.

چنانچه کارت غیر فعال باشد یا در صورتی که سه مرتبه متوالی 

رمز آن اشتباه واردگردد، توسط دستگاه خودپرداز ضبط مي شود 

و براي دریافت آن باید همراه با کارت شناسایی معتبر به مسئول 

دستگاه خودپرداز شعبه مراجعه نمایید.

تلفنبانک پارسیان  )شماره 89111(

اطالع رسانی  مهم  سامانه های  از  یکی  پارسیان  تلفنبانک 

است که به صورت لحظه ای و بدون وقفه اطالعات الزم را در 

 خصوص تمام سپرده های ارزی و ریالی مشتریان شامل انواع 

سپرده  و  پس انداز(  )جاری/  قرض الحسنه  سپرده های 

سرمایه گذاری کوتاه مدت به شما ارائه می کند.

مانده  اطالعات  دریافت  اصلی:  قابلیت های  دارای  سامانه  این 

دریافت  سپرده،  آخر  گردش  سه  اطالعات  دریافت  سپرده، 

صورتحساب با نمابر )حداکثر 100 رکورد(، انتقال وجه )عادی، 

مستمر و پایا(، پرداخت قبض، دریافت شارژ سیم کارت های 

اعتباری، مدیریت تسهیالت، مدیریت چک، خدمات عمومی، 

مدیریت کارت، تغییر رمز ورود و رمز انتقال وجه و قابلیت های 

انتخابی: انتقال وجه به مبلغ نامحدود به سایر سپرده های مشتری 

در بانک پارسیان، انتقال وجه به سپرده سایرین در بانک پارسیان 

تعیین شده توسط  در چارچوب سقف های روزانه و ماهانه و 

مشتری، تعیین حداقل و حداکثر مبلغ برای انتقال وجه، تغییر 

سپرده پیش فرض، تنظیم شماره تلفن دلخواه برای گزارش گیری 

توسط نمابر و تنظیم شماره پیش فرض برای پرداخت اقساط در 

منوی تسهیالت می باشد.

مشتری گرامی
از اینکـه بانـک پارسـیان را به عنـوان امین خـود در انجام امـور بانکی 

برگزیده ایـد،  سپاسـگزاریم.
شـما می توانیـد در بزرگ تریـن بانـک خصوصـی کشـور، بـه انـواع 
خدمـات بانکداری مـدرن در هر سـاعت از شـبانه روز، در سـریع ترین 
زمـان ممکـن و بـدون نیـاز به رفـت و آمـد در شـهر دسترسـی یابید.


