راهنامی کاربردی سامانه تلفن بانک
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تلفن بانک
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راهنامی کاربری تلفن بانک

تلفــن بانــک یــک اب ـزار مبتنــی بــر خطــوط تلفــن ثابــت اســت کــه مجموعــهای از خدمــات
مختلــف بانکــی را بــه کمــک شــاره کارت و یــا شــاره ســپرده بانکآینــده بــه کارب ـران ارائــه
میدهــد.

نحوه فعالسازی تلفن بانک

 -1افتتــاح ســپرده در بانکآینــده و دریافــت کارت ،رمــز دوم و رمــز حســاب (بـرای اســتفاده از
خدمــات کارت ،داشــن کارت بانکــی از یکــی از بانکهــای کشــور کافــی اســت).
 -2متاس با شاره  2957از طریق تلفن خط ثابت و یا تلفن همراه
 -3انجام عملیات مطابق با راهنای صوتی سیستم
 -4ب ـرای اســتفاده از هــر خدمــت الزم اســت تــا دکمههایــی کــه اعــام میشــود شــارهگیری
مناییــد.

خدمات تلفن بانک

صورتحساب (از طریق شامره کارت و شامره حساب)
• دریافت موجودی
• دریافت  3گردش آخر (شامل :مبلغ تراکنش ،نوع تراکنش و تاریخ تراکنش)
• دریافت صورت حساب از منابر (سه ماهه و در بازه زمانی دلخواه)
• پرداخت قبوض خدماتی (با استفاده از کارت بانکآینده و سایر کارتهای عضو شتاب)
پرداخت قبوض خدماتی
• پرداخت از طریق کارتهای بانکی (بانکآینده و سایر بانکها)
انتقال وجه
• انتقال وجه به یکی از سپردههای خود در بانکآینده با استفاده از رمز سپرده
پرداخت اقساط (از طریق شاره کارت و شاره حساب)
• پرداخت اقساط تسهیات با استفاده از رمز سپرده و شارهی تسهیات
پرداخت اقساط
• پرداخت اقساط تسهیات با استفاده از رمز سپرده و شاره تسهیات
سایر
• اعام مفقودی کارت
• تغییر رمز کارت
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• تغییر رمز حساب
• دریافت شارهی شبا (از طریق شاره حساب و بدون نیاز به رمز)
• خریــد شــارژ مســتقیم تلفــن هم ـراه و وایکمــس (بــا اســتفاده از کارت بانکآینــده و ســایر
کارتهــای عضــو شــتاب)

ابزارهای استفاده از تلفن بانک

اســتفاده از خدمــات تلفــن بانکآینــده ،از طریــق شــارهگیری بــا تلفــن هم ـراه و تلفــن ثابــت
امکانپذیــر اســت.

توصیههای امنیتی استفاده از تلفن بانک

 برق ـراری ارتبــاط بــا ســامانه تلفــن بانکآینــده ،رصفــا بایســتی از طریــق شــاره اعــام شــدهتوســط بانــک ،انجــام شــود.
 جهــت ورود بــه ســامانه تلفــن بانــک و انجــام هرگونــه عملیــات ،از تلفنهــای عمومــی وهمچنیــن تلفنهایــی کــه در مکانهــای مجهــز بــه دوربیــن مداربســته ق ـرار دارنــد ،اســتفاده
نکنیــد.
 جهــت برق ـراری ارتبــاط بــا تلفــن بانــک از اســتفاده دســتگاههایی کــه احتــال شــنود و یــاردیابــی آنهــا مــیرود ،خــودداری کنیــد.
 هنــگام وارد منــودن شــاره حســاب و کلمــه عبــور ،مراقــب عــدم رویــت آن توســط اشــخاصحــارض در محــل باشــید.
 درصــورت قطــع ارتبــاط بــا شــبکه در حیــن اســتفاده از ســامانه تلفــن بانــک ،هیــچ متاســی ازطــرف بانــک جهــت ادامــه عملیــات بانکــی ،بــا شــا برق ـرار منیگــردد .اگــر متاســی دریافــت
کردیــد ،متــاس را قطــع منــوده و از خــط دیگــری جهــت برقـراری ارتبــاط بــا تلفــن بانــک اســتفاده
مناییــد.
 چنانچــه از دســتگاه تلفــن دارای صفحــه منایــش اســتفاده میکنیــد ،پــس از امتــام کار عملیــاتانجــام شــده را از حافظــه دســتگاه پــاک مناییــد.
 درصــورت بــروز احتــال ســوء اســتفاده از حســاب کاربــری شــا ،امــکان غیرفعالســازی تلفــنبانــک و اخــذ رمــز جدیــد ،از طریــق مراجعــه بــه شــعب بانکآینــده وجــود دارد.
مرکز ارتباط آینده
مشــری گرامــی درصــورت بــروز هرگونــه مشــکل و طــرح ســواالت مرتبــط بــا محصــوالت
بانکــداری دیجیتــال بانکآینــده ،میتوانیــد از طریــق شــاره متــاس  ،۰21-27۶۶32۰۰بــا مرکــز
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