
کلید بازآوری )Refresh(  و انتخاب کلید »اجرا«؛
 جزئیات منوی کارپوشه 

- در ایــن منو تمامی درخواســت های ثبت شــده، با 
وضعیت هایــی نظیر: منتظر تأیید، منتظر اجرا، موفق، 
ناموفق، لغوشــده و منقضـــی نمایش داده می شــود 
و عملیــات تأیید و اجــرا )صرفاً توســط ثبت کننده 
درخواســت( در این منو قابل انجام می باشــد، الزم به 
ذکر است هرکدام از تأییدکنندگان، امکان تأیید یا لغو 

درخواست را خواهند داشت. 
- عــاوه بر مــوارد فوق الذکر، صرفاً امــکان ویرایش 

درخواست برای کاربر ثبت کننده وجود دارد.
- در رابطه با ویرایــش اطاعات به این نکته باید توجه 
کرد کــه  پس از تایید یکی از تاییــد کنندگان، امکان 
حذف از فهرســت تایید کننــدگان ازطریق ویرایش 
درخواســت ازبین می رود و فقط امکان افزودن تایید 
کننده جدید به درخواســت ثبت شــده وجود خواهد 

داشت.
- درصورت ناموفق بودن یک درخواست ، امکان اجرای 

مجدد و هم چنین لغو آن درخواست وجود دارد.
- پــس از تایید کلیــه تایید کننــدگان ،  ثبت کننده 
درخواست می تواند نســبت به اجرای درخواست و یا 

لغو آن اقدام نماید . 

اینتــــرنت  بانــــــــک
با قابلیت کارپوشه

 مشتریان حقیقی 

فرآیند انجام عملیات مشــابه با فرآیند شرکت های 
حقوقی عبارت است از:

1 - ورود یکــی از امضــاداران مجــاز بــه محیط 
اینترنت بانــک با ورود شــماره مشــتری و رمز اول 
اینترنت بانک خود و ثبت خدمت مورد نظر از منوی 

انتقال وجه با ورود رمز دوم اینترنت بانک؛
2 - ورود همان امضادار به کارپوشــه الکترونیک در 

محیط اینترنت بانک و تأیید درخواست ثبت شده؛
3  - ورود امضــادار دوم به محیــط اینترنت بانک با 
ورود شماره مشــتری و رمز اول اینترنت بانک خود 
و انتخاب منوی کارپوشه الکترونیک و سپس تأیید 

درخواست ثبت شده از طریق کلید »تأیید«؛
در این قسمت مطابق با شرایط برداشت تعیین شده، 

نیاز به تایید  امضاداران می باشد.  
4 - اجرای درخواست ثبت شده توسط امضادار اول با 
ورود مجدد به محیط کارپوشه الکترونیک یا انتخاب 



بانک پارســیان افتخار دارد با طراحی محصوالت و 
خدمات جدید، رضایت شما مشتریان گرامی را بیش 
از پیش جلب نماید. ســرویس انتقال وجه اینترنتی 
برای دو گروه از مشــتریان که سپرده های ایشان با 
شرایط برداشــت غیر از »هر یک به تنهایی« است با 
عنوان »اینترنت بانک با قابلیت کارپوشــه«  در نظر 

گرفته شده است: 
-   مشتریان حقوقی که تاکنون قادر به انتقال وجه از 

طریق اینترنت بانک نبوده اند
-   مشتریان حقیقی که فاقد حق برداشت هر یک به 

تنهایی می باشند 

3 -  ورود امضــاداران تعیین شــده )مطابق با آنچه 
در بخش تأییدکنندگان مشــخص شده( به محیط 
اینترنت بانک از طریق شماره مشتری و رمز اول خود 

و انتخاب منوی کارپوشه الکترونیک؛ 

در صفحه کارپوشه با انتخاب تراکنش منتظر تأیید، 
جزئیات تراکنش نمایش داده شــده و امضادار می 
تواند ایــن تراکنــش را تأیید یا لغــو نماید. پس از 
دریافت تأییدیه های الزم از تأییدکنندگان انتخابی، 
چنانچه شرایط برداشت از سپرده محقق گردد، این 
درخواست آماده اجرا توسط اجراکننده خواهد بود.

4 - ورود مجــدد بــه منــوی کارپوشــه )از طریق 
شماره مشــتری حقوقی( یا انتخاب کلید بازآوری 
)Refresh( و اجرای درخواست ثبت شده با انتخاب 

کلید »اجرا«؛

پس از انتخاب کلیــد »ادامه«، درخواســت تأیید 
عملیات، به کارپوشــه هر یک از افراد انتخابی، برای 
انجام عملیات »تأیید« ارســال خواهد شد. از آنجا 
که درخواست های تأیید، به کارپوشه شخصی افراد 
در اینترنت بانک ارســال می شــود، الزم است همه 
افراد تأییدکننده عملیات، دارای اینترنت بانک فعال 

باشند.
تاریــخ انقضاء درخواســت، نمایانگــر مهلت تأیید 
درخواست توســط تمامی تأییدکنندگان و اجرای 
آن می باشــد. الزم به ذکر است درصورت اتمام این 
مهلت، هیچگونه عملیاتی بر روی درخواســت ثبت 

شده قابل انجام نخواهد بود.
2 -  ورود بــه منوی کارپوشــه الکترونیک از طریق 
شماره مشتری حقوقی و تأیید درخواست ثبت شده؛ 
)ایــن اقدام به منظــور ثبت مهر شــرکت در تأیید 

عملیات ثبت شده می باشد(

اینتــــرنت  بانــــــــک
با قابلیت کارپوشه

مراحل اجرایی در کارپوشه الکترونیک
 مشتریان حقوقی 

1-  ورود بــه محیط اینترنت بانک از طریق شــماره 
مشتری حقوقی و ورود رمز اول و ثبت خدمت مورد 

نظر از منوی انتقال وجه با ورود رمز دوم؛

پــس از ثبــت عملیــات، ورود به صفحه »ارســال 
درخواست به کارپوشه«؛

• بخــش تأییدکنندگان: انتخــاب امضاداران مجاز 
جهت تایید عملیات؛  

 • بخش جزئیات درخواست: مشخص نمودن تاریخ 
انقضاء و عنوان درخواست؛ 


