
این خدمت به شما این امکان را مى دهد که  از 
انواع  خود  (ایمیل)  الکترونیـکی  پست  طریق 
گزارش هاى مربوط به صورتحساب و تراکنش هاي 
این  کنید.  دریافت  را  حساب  روي  شده  انجام 
امکان، مناسب افرادي است که می خواهند از روند 
تراکنش هاي حساب خود همواره مطلع بوده و آن 

را بایگانی کنند. 
فرم  باید  شما  سیستم،  این  سازى  فعال  براى 
پست  رسانی  اطالع  سرویس  ارائه  «تقاضاي 
بانک  هاي  شعبه  از  یکی  در  را  الکترونیکی» 
پارسیان تکمیل نمایید. پس از امضاى فرم وتأیید 
براي  شما  مزبور  رئیس شعبه خدمت  توسط  آن 

فعال خواهد شد.

برقرارى این خدمت مســـتلزم آن است که نشانى 
تعریف  هنـــگام  در  شـــما  الکترونیک  پســـت 
مشترى(ثبت اولیه مشـــخصات وى در سامانه و 
اختصاص شماره مشترى) به بانک ارائه شده باشد. 
چنانچه در آن مرحله نشانى پست الکترونیک خود 
را به بانک ارائه ننموده باشـــید و یا متقاضى تغییر 
آن باشید، تکمیل فرم «تکمیل اطالعات مشترى» 

الزامى است.
تمام  مى توان  بانک،  ایمیل  برقرارى خدمت  براى 
سپرده هاى دیدارى را معرفى کرد. فعال سازى این 
خدمت بر روى سپرده مشترى، این خدمت را براى 
دیگر سپرده هاى متعلق به وى فعال نخواهد نمود.

ارسال صورتحساب  براى هر سپرده، فاصله زمانى 
به صورت زیر قابل تعیین است:

1 - روزانه
2 - هفتگى
3 - ماهانه

پست  نشانى  به  صورتحساب  ارسالى  فایل 
مختلف  فرمت  سه  داراى  نیز  مشترى  الکترونیک 
است که هنگام ثبت درخواست اولیه براى برقرارى 

این سرویس معین مى شود.

این فرمتها عبارتند از:
: HTML - 1

براى  وب  استاتیک  صفحه  به صورت  صورتحساب 
مشترى ارسال مى شود.

 

: EXCEL - 2
براى   Excel فایل  یک  به صورت  صورتحساب 

مشترى ارسال مى شود.

: CSV - 3
آن  در  که  فایلى  به صورت  صورتحساب 
شده اند  جدا  هم  از  کاما  کمک  به  مطالب 

نشان داده مى شود.

اگر داراى خدمت ایمیل بانک  هســـتید و
مى خواهید آن را غیر فعال کنید،کافى است 
درفرم «تقاضاي ارائه خدمت اطالع رسانی 
حساب  شماره  براى  الکترونیکی»  پست 
مورد نظر خود ، گزینه غیرفعال را نشانه دار 
رئیس  موافقت  از  پس  شعبه  در  تا  کنید، 

شعبه، خدمت مذکور غیرفعال شود. 
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To: human.mirjalali@gmail.com 

 مشترى گرامى، صورتحساب روزانه سپرده 2-754989-800 بصورت زیر است

ردیف تاریخ           ساعت شعبه                 برگ/چک مبلغ            شرح          مانده موچودى
1   1389/0511 43:11  شعبه زرافشان +5،000،000 560365 واریز نقدى 18،090،871

www.parsian-bank.comپارسیان بانک ایرانیان 

My Attachments

ردیف         تاریخ         ساعت     کد شعبه    برگ/چک              شعبه                   مبلغ گردش                                            شرح                                                مانده موجودى

2-754989-800صورتحساب سپرده

189/05/1111:431002560365+5,000,00018,090,871 واریز نقدىشعبه زرافشان

ایمیل بانک ( بانکدارى از طریق پست الکترونیک )

شرایط و مقررات عمومى خدملت بانکدارى مدرن

ارسال گزارش گردش هاى سپرده توسط پست الکترونیک

سپرده اول:
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روزانه

هفتگى

ماهانه

غیر فعال HTMLEXCELCSV

سپرده دوم:

روزانه

هفتگى

ماهانه

غیر فعال HTMLEXCELCSV

سپرده سوم:

روزانه

هفتگى

ماهانه

غیر فعال HTMLEXCELCSV

سپرده چهارم:

روزانه

هفتگى

ماهانه

غیر فعال HTMLEXCELCSV

توضیحات: ویژه خدمت «ایمیل بانک (بانکدارى از طریق پست الکترونیک)» در
صفحه مجاور درج گردیده است.

توضیحات: ویژه خدمت «ایمیل بانک (بانکدارى از طریق پست

الکترونیک)» :

امضاى مشترى :
امضاى مشترى :

تاریخ:

       گزارشــات به نشانى پســت الکترونیک ارسال مى گردد که در هنگام 
تعریف مشــترى ( ثبت اولیه مشخصات وى در ســامانه و اختصاص شماره 
مشــترى) توسط وى به بانک ارائه شده باشد، چنانچه مشترى در آن مرحله 
نشــانى پست الکترونیک خود را به بانک ارائه ننموده باشد یا اینکه متقاضى 

تغییر آن باشد تکمیل فرم“ تغییر اطالعات مشترى“ الزامى مى باشد. 

1- خدمات درخواستى، متناسب با حجم درخواستهاى واصله، در اسرع وقت 
برقرار مى گردد.

2- بانک مســئولیتى در قبال عواقب دستیابى افراد متفرقه به رمز مشترى، 
اعماز اینکه علت ان اعتماد نابجاى مشترى، سهل انگارى وى یا اشکاالت و 

نقایص مخابراتى باشد، نخواهد داشت.
3- بانک مسئولیتى در قبال قطعى موقت یا دایم هر یک از خدمات که ناشى 

از اشکاالت مخابراتى باشد، نخواهد داشت.
14 کارمــزد اســتفاده از خدمات بانکدارى مدرن، توســط بانک تعییین و از 

سپرده مشترى کسر مى گردد.
شرایط و مقررات عمومى خدمات بانکدارى مدرن مطالعه شد و مورد قبول واقع گردید

    امضاى مشترى :                                                 تاریخ:

این قسمت توسط بانک تکمیل مى گردد:
بافعال سازى خدمات مورد درخواست مشترى، موافقت مى گردد.

کلیه برگه هاى روز، به صورت صحیح و محرمانه     /       /
تحویل اینجانب گردید.

فرم در خواست
برقرارى، تغییر و لغو

خدمات بانکدارى مدرن
(ویژه اشخاص حقیقى)

نام و نام خانوادگى:

شماره مشترى:


