
باشگاه مشتریان پارسیان

با کلیک بر روی نوار ابزار نام خود نوار ابزار دیگری برای 
شما باز می شود که امکان دسترسی به صفحات داشبورد 
شما  بعدی،  مراحل  در  می کند.  آسان  شما  برای  را 
می توانید با تکمیل اطالعات خود در باشگاه و فعال سازی 

امکانات و طرح های باشگاه امتیاز کسب نمایید.

چگونگی کسب امتیاز 
برای کسب امتیاز در باشگاه مشتریان، شما باید طرح 
خود را در باشگاه فعال نمایید. به ازای عملکرد شما 
در طرح های باشگاه می توانید امتیاز کسب نمایید. 
شرایط و میزان کسب امتیاز در طرح های باشگاه 
قابل مشاهده است که شما می توانید پس از ثبت 
نام از شرایط فعال سازی و کسب امتیاز طرح ها مطلع 

گردید. بر این اساس شما به ازای هر واحد امتیاز، یک 
واحد ارزش از باشگاه دریافت نموده و متناسب با آن 
پاداش معینی را بر اساس جمع آوری میزان معینی از 

امتیاز در باشگاه دریافت می نمایید. 

سطوح مشتریان 
در باشگاه مشتریان پارسیان

خدمـات و پاداش هـای باشـگاه بـر اسـاس سـطوح 
مختلفـی طبقه بنـدی شـده اسـت کـه بـر اسـاس 
سـطح قرارگیـری شـما در باشـگاه میـزان پـاداش 
مـورد نظرتـان تعییـن می گـردد. هر چه سـطح شـما 
در باشـگاه باالتـر باشـد، به همـان میـزان از پاداش ها 
و خدمـات بهتـری برخـوردار خواهیـد شـد. در هـر 

سـطح میزان حد نصـاب معینـی از امتیاز قرار 
دارد کـه بـا بـه دسـت آوردن آن حـد نصـاب، 

شـما وارد سـطح بعـدی خواهیـد شـد. 

پاداش های در نظر گرفته شده 
در باشگاه مشتریان پارسیان

پارسـیان،  مشـتریان  باشـگاه  پاداش هـای 
شـامل مجموعـه متنوعـی از انـواع خدمـات 
تخفیفـی، خدمـات ویـژه در شـعب، خدمـات 
ویـژه از طریـق میزبانـان و ... از طریـق بانـک، 

گـروه مالـی و میزبانـان خواهـد بـود. 
بـه زودی پاداش هـا و جوایز باشـگاه به آگاهی 

شـما مشـتریان گرانقدر خواهد رسید. 



بانـک پارسـیان بـه منظـور قدردانـی از اعتمـاد 
بـه  اقـدام  گرامـی،  مشـتریان  وفـاداری شـما  و 
راه اندازی باشـگاه مشـتریان پارسـیان نموده است. 
در باشـگاه مشـتریان پارسـیان، شـما مشـتریان 
محتـرم قـادر خواهیـد بـود بـا شـرکت در طرح هـا 
و کمپین هـای امتیـازی باشـگاه و کسـب امتیـاز، از 
پاداش هـای تعریف شـده در سـطح خدمـات بانک، 
میزبانـان  دیگـر  و  پارسـیان  گـروه  شـرکت های 
متناسـب بـا نیازهـا و عالیق خـود بهره مند شـوید. 

چگونگی ثبت نام 
بـرای ثبـت نـام در باشـگاه در گام اول نیـازی بـه 
شـماره مشـتری شـما در بانـک پارسـیان نیسـت 
و الزم نیسـت کـه همیـن اکنـون مشـتری بانـک 
پارسـیان باشـید. شـما می توانیـد بـه آسـانی و بـا 
تکمیل اطالعات، عضو باشـگاه مشـتریان پارسـیان 
شـوید. بـرای ایـن منظـور می توانیـد از طریـق 
 گزینـه ثبت نـام از طریـق آدرس باشـگاه به نشـانی
https://ipbclub.parsian-bank.ir، وارد پنـل 

ثبت نـام باشـگاه شـوید.
باشگاه مشتریان پارسیان

داشبورد باشگاه
ــران گرامــی باشــگاه، یــک داشــبورد از  ــرای کارب ب
ــز در نظــر گرفتــه شــده  عملکــرد، طرح هــا و جوای
ــگاه  ــه باش ــق ب ــض ورود موف ــه مح ــه ب ــت ک اس
ــام  ــس از ثبت ن ــما پ ــد. ش ــاهده می باش ــل مش قاب
در باشــگاه مشــتریان پارســیان و فعالســازی 
ــگاه  ــد وارد باش ــود می توانی ــری خ ــاب کارب حس
 شــوید. بــرای ورود بــه باشــگاه روی گزینــه 
ــد و  ــک کنی ــه کلی ــاالی صفح ــام در ب ورود/ثبت ن

ــام  ــگاه ن ــه باش ــوار ورودی ب ــدن ن ــاز ش ــس از ب پ
کاربــری و رمــز عبــور خــود را وارد نماییــد. باشــگاه 
ــاداش  ــاز پ ــما 50 امتی ــتین ورود ش ــرای نخس ب
ــد.  ــه حســاب شــما منظــور می نمای ــن ورود ب اولی
از ورود بـه باشـگاه مشـتریان، شـما وارد  پـس 
داشـبورد خـود خواهیـد شـد. داشـبورد شـما در 
باشـگاه مشـتریان شـامل مجموعـه ای از صفحـات 
اسـت کـه شـما بـه کمـک آن می توانیـد از وضعیت 
عملکـرد خـود در باشـگاه مشـتریان آگاه شـوید. 


