تلفنبانک
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فاصله شما تا بانک ،فاصله شما تا تلفن
خدمات الکترونیکی بانک سامان در راستای آسانسازی عملیات بانکی و تحقق
ســه اصل راحتی ،سرعت و اعتماد طراحی و ارائه میشود .این بار نیز با خدمت
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تلفنبانک ،برآنیم تا فاصله شما و شعب بانک را به حداقل برسانیم.
تلفنبانک ،یکی دیگر از خدمات مدرن بانکداری الکترونیکی اســت .این خدمت
در ســال  1383راهاندازی شــد و در سال  1391ارتقا یافت .با تلفنبانک ســـامان
ِ
خدمات بانکــی ضروری را با کمترین هـــزینه و در
هــر جا که باشــید میتوانید
کوتاهترین زمان دریافت کنید.

«سامانه تلفنبانک سامان چيست و چه ويژگیهايی دارد؟»

۵

«خدمات تلفنبانک کدامند؟»

۶

«راهنمای استفاده از خدمات تلفنبانک در یک نگاه»

۷

«نکاتی برای استفاده از تلفنبانک»

۱۱

«چگونه یکی از کاربران تلفنبانک سامان شویم؟»

۱۳
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لذت انجام امور بانکی را در خانه خود تجربه کنید.
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ســامــانه تلفـنبـانک ســامـان
چيست و چه ويژگیهايی دارد؟

تلفنبانــک ســامان يک تلفن گوياســت کــه بهطور

خــودکار راهنمايیهای الزم را برای دريافت خدمات در اختيار شــما قرار میدهد .این خدمت
يکی از ابزارهای بانکداری الکترونيک اســت که دسترســی سريع ،امن و راحت به مجموعهای
از خدمات بانکی را امکانپذير میکند .پساز افتتاح حســاب و تعریف مشــتری ،رمز استفاده
از تلفنبانک بنابه درخواســت شــما در تمامی شــعب بانک صادر شــده و در اختیار شما قرار
میگیــرد .چنانچه یکی از مشــتریان بانک هســتید و تاکنون رمز تلفنبانک خــود را دریافت
نکردهاید ،میتوانید با همراهداشتن کارت ملی خود به یکی از شعب مراجعه و رم ز تلفنبانک
را دریافت کنید.
بــرای افزايش امنيت حســابهای خــود ،در اولین فرصت اين رمز را ازطريــق منوی تغییر رمز
تلفنبانک تغيير دهيد .توجه کنيد که تعداد ارقام رمز ،بين  8تا  12رقم باشــد .خوب اســت
بدانید رمز تلفنبانک برای شماره مشتری صادر میشود و نه شماره حساب ،بنابراین نيازی به
دريافت رمزهای جداگانه برای انواع حسابهای خود نداريد.

خـدمــــــــــــــــات
تلفنبانک کدامند؟

شــما میتوانید با شــماره  021-6422تماس بگیريد و از خدمات

تلفنبانک استفاده کنید .پساز برقراری تماس ،پنج منو به شما معرفی میشود که با انتخاب
کلید مربوط ،به آن منو راه پیدا میکنید:

کلید :۱تلفنبانک
کلید :۲مرکز سامانارتباط
کلید :۳مشتریان برتر
کلید :۴شکایت ،انتقاد و پیشنهاد
کلید :۵تلفن گویا
خدمات تلفنبانک به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میشود .خوب است بدانید برای
دریافت خدمات اختصاصی به شماره مشتری و رمز تلفنبانک نیاز دارید؛ درحالیکه خدمات
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عمومی را بدون شماره مشتری و رمز هم میتوان دریافت کرد.

خدمات اختصاصی تلفنبانک سامان
خدمــات ســپرده :دریافــت مانــد ه ســپرده ،دریافت ســه گــردش آخر ســپرده ،اعالم
صورتحساب ازطریق فکس و انتقال وجه به سایر سپردههای سامانی.
خدمـات کارت :دریافت ماند ه حساب اصلی کارت ،انتقال وجه به سپرده یا کارت سامان،
پرداخت قبض و مسدودکردن کارت.
توجه :برای استفاده از خدمات کارت در تلفنبانک به رمز دوم کارت (رمز خرید اینترنتی)
نیاز دارید.
خدمــات چک :اطالع از وضعیــت چکهای صادره ،اطالع از وضعیت چکهای واگذارشــده و
مسدو د کردن یک برگه چک.
تغییر رمز :با این امکان میتوانید رمز تلفنبانک خود را تغییر دهيد.

خدمات عمومی تلفنبانک سامان
پرداخت قبض
دریافت شبای سپرده

راهنمای استفاده از خدمات
تــلفـنبــانـک در یـک نـــگاه
مسدودکردن کارت

چنانچه کارت شما گم یا سرقت شود ،یکی از سریعترین راهها برای جلوگیری از
دسترسی به اطالعات حساب ،مسدودکردن آن ازطریق تلفنبانک است.
پساز مسدودکردن کارت ازطریق تلفنبانک ،نیازی به مراجعه به شعبه برای تکمیل
فرایند انسداد کارت نیست.
 شماره کارت خود و در انتهای آن کلید ستاره را وارد کنید. -با انتخاب شماره ( ،)1انسداد کارت را تأييد کنید.

خدمات کارت

انتقال وجه بینبانکی

ازطریق تلفنبانک میتوانید از کارت سامانی خود به تمامی کارتها و حسابهای
سامانی انتقال وجه انجام دهید .توجه کنید درصورتیکه در طول انجام عملیات
تأخیر داشته باشید ،اپراتور به منوی اصلی بازمیگردد.
 شماره کارت و در انتهای آن کلید ستاره را وارد کنید. رمز دوم کارت (رمز خرید اینترنتی) و در انتهای آن کلید ستاره را وارد کنید. شماره( ،)1انتقال وجه به سپرده و شماره ( )2انتقال وجه به کارت است.با انتخاب یکی از این دو شماره میتوانید ادامه عملیات را انجام دهید.
 شماره کارت یا سپرده مقصد و در انتها ،کلید ستاره را وارد میکنید. مبلغ موردنظر را به ریال و در انتها ،کلید ستاره را وارد میکنید. -برای ادامه عملیات شماره ( )1و برای انصراف ،شماره ( )2را انتخاب کنید.

دریافت صورتحساب

از تلفنبانک سامان میتوانید برای اطالع از مانده کارتهای سامانی خود استفاده کنید.
 شماره کارت خود و در انتها کلید ستاره را وارد کنید. رمز دوم کارت (رمز خرید اینترنتی) و در انتهای آن کلید ستاره را وارد کنید. -مانده کارت مورد نظر به شما اعالم میشود.
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انتقال وجه داخلی

خدمات سپرده

گزارش و صورتحساب

میتوانيد از مـانده سـپردههای سـامانی و سـه گـردش آخـر سـپرده سـامانی خـود بـا
تلفنبانک سـامان مطلع شويد.
 با انتخاب شماره ( )1مانده سپرده و با انتخاب شماره ( )2سه گردش آخر سپرده(واریز و برداشت) به شما اعالم میشود.
سامانی موردنظر خود را وارد و در انتها کلید ستاره را انتخاب کنید.
 شماره سپردهِ
با استفاده از تلفنبانک سامان میتوانید صورتحساب خود را ازطریق فکس نیز
دریافت کنید:
 شماره سپرده یا حساب سامانی موردنظر خود را وارد کنید. تعداد روزها را با شماره ( )1و تعداد گردشها را با شماره ( )2برای تعیین بازه زمانیگردش حساب انتخاب کنید.
 با انتخاب شـماره ( )1صورتحساب شـما به شـماره فـکس موردنظرتان ارسـال وبا انتخاب شـماره ( )2از همان شمارهای که تماس گرفتهاید ،صورتحساب دریافت
میشود.
 درصورت انتخاب شماره ( ،)1شماره فکس موردنظر خود را وارد و در انتها کلیدستاره را انتخاب کنید.
 -صورتحساب یا گردش حساب موردنظر به شماره اعالمشده ارسال میشود.

دریافت شبا
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ازطریق تلفنبانک سامان میتوانید بین سپردههای سامانی انتقال وجه انجام دهید.
 شماره سپرده سامانی خود (سپرده مبدأ) را وارد و در انتها کلید ستاره را انتخابکنید.
 شماره سپرده سامانی مقصد و سپس کلید ستاره را وارد کنید. پساز واردکردن مبلغ موردنظر به ریال ،کلید ستاره را انتخابکنید. ادامه فرایند انتقال وجه با انتخاب شماره ( )1انجام میشود .درصورت انصراف ازعملیات ،شماره ( )2را انتخاب کنید.
خوب است بدانید سقف پیشفرض انتقال وجه برای هر مشتری در تلفنبانک ،روزانه
دومیلیون ریال و ماهانه شصتمیلیون ریال است .چنانچه مایل به افزایش یا کاهش
سقف پیشفرض هستید میتوانید با مراجعه به شعبه ،سقف آن را تغییر دهید.
عالوهبر این میتوانید امکان انتقال وج ِه سپرده به سپرده را در تلفنبانک غیرفعال کنید.

این خدمت بدون داشتن رمز تلفنبانک ارائه میشود.
 شماره سپرده سامانی خود را وارد و در انتها کلید ستاره را انتخاب کنید. شبای سپرده به شما اعالم میشود. پساز اعالم شبای سپرده با انتخاب کلید ستاره به منوی اصلی بازمیگردید و باانتخاب کلید (صفر) میتوانید از تلفنبانک خارج شوید.

		

خدمات سپرده

اطالع از وضعیت چکها
مسدودکردن چک

اخت قبوض

داخت قبوض

این خدمت شما را از وضعیت چکهای صادرشده و چکهای واگذارشده به حسابتان
مطلع میکند.
چکهای صادرشده:
 شماره حساب جاری سامانی خود را وارد و سپس کلید ستاره را در انتها انتخاب کنید. شماره اولین برگه چک خود را وارد و کلید ستاره را در انتهای آن انتخاب کنید. پساز واردکردن شماره چک ،کلید ستاره را انتخاب کنید. وضعیت چک صادرشده به شما اعالم میشود.چکهای واگذارشده:
 برای اطالع از وضعیت آخرین چکها شماره ( )1و در صورت اطالع از یک چک خاص،شماره ( )2را انتخاب کنید.
 پساز انتخاب شماره ( ،)1شماره سپرده خود و در انتها کلید ستاره را وارد کنید. وضعیت چکها به شما اعالم میشود. چنانچه برای اطالع از وضعیت یک چک خاص ،شماره ( )2را انتخاب میکنید: شماره سپرد ه خود و در انتهای آن کلید ستاره را وارد کنید. پساز واردکردن شماره چک واگذارشده ،در انتها کلید ستاره را انتخاب کنید. وضعیت چک واگذارشده به شما اعالم میشود.میتوانید ازطریق تلفنبانک سامان ،چک خود را مسدود کنید .در این صورت از زمان
مربوط به انسداد چک را به یکی از

انسداد ،یک هفته فرصت دارید تا نامه قضایی
شعب بانک سامان ارائه دهید.
 شماره سپرده سامانی خود را وارد کنید. شماره چک را وارد و سپس کلید ستاره را انتخاب کنید. با انتخاب شماره ( ،)1فرایند انسداد چک ادامه دارد .در صورت انتخاب شماره ( )2بهمنوی اصلی بازمیگردید و عملیات لغو میشود.
بانک سامان قبضهای شما پرداخت میشود .برای استفاده از این
با استفاده از تلفن ِ
خدمت از منوی خدمات اختصاصی نیاز به رمز تلفنبانک دارید .در حال حاضر ،پرداخت
گروهی قبوض از تلفنبانک امکانپذیر نیست.
 شناسه قبض را وارد و در انتها کلید ستاره را انتخاب کنید. -شناسه پرداخت را وارد و در انتها کلید ستاره را وارد کنید.
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خدمات ارزش افزوده

پرداخت قبوض
تغییر رمز
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بانک سـامان قبضهای شـما پرداخت میشـود .برای اسـتفاده از این
با اسـتفاده از تلفن ِ
خدمت از منوی خدمات اختصاصی نیاز به رمز تلفنبانک دارید .درحال حاضر ،پرداخت
گروهی قبوض از تلفنبانک امکانپذیر نیست.
 شناسه قبض را وارد و در انتها کلید ستاره را انتخاب کنید. شناسه پرداخت را وارد و در انتها کلید ستاره را وارد کنید. پساز واردکردن شماره کارت سامانی خود ،کلید ستاره را انتخاب کنید. رمز دوم کارت را وارد و کلید ستاره را در انتهای آن انتخاب کنید.با انتخاب شماره ( )1پرداخت قبض را تأييد میکنيد.امکان تغییر رمز تلفنبانک ازطریق گزینه آخر خدمات اختصاصی برای شما فراهم
است .به شما توصیه میشود برای افزایش امنیت حسابهای خود ،پساز دریافت
رمز تلفنبانک ،در اولین ورود به سامانه تلفنبانک ،رمز را از بخش تغییر رمز تلفنبانک
تغییر دهید.
رمز شما بعد از تغییر باید حداقل  8رقم و حداکثر  ۱۲رقم باشد.
همانطورکه پیشاز این اشاره شد در انتخاب رمز جدید باید به این نکات توجه کنید:
 بیشاز سه رقم تکراری نداشته باشد. چهار رقم تکراری متوالی نداشته باشد.برای تغییر رمز خود مراحل زیر را بهترتیب انجام دهید:
 رمز فعلی تلفنبانک خود را وارد و در انتهای آن کلید ستاره را انتخاب کنید. رمز جدید تلفنبانک خود را وارد و در انتها کلید ستاره را انتخاب کنید. پساز واردکردن مجد ِد رمز جدید ،کلید ستاره را انتخاب کنید. -رمز شما با موفقیت تغییر مییابد.

		

تنظیمات
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نکاتی برای استفاده از تلفنبانک

•بین بندهای مختلف شماره سپرده و در پایان از کلید ستاره (*) استفاده کنید.

مثال821-800-1234567-1:

*821*800*1234567*1

•در پـایان شـماره کارتهـای واردشـده نیز از کلید سـتاره (*) اسـتفاده کنید .بین بندهـای

مختلف شماره کارت نباید از کلید ستاره (*) استفاده کنید.

•بازگشت به منوی اصلی از بخش خدمات اختصاصی با کلید ( )9انجام میشود.

•با سه بار ورود اشتباه رمز ،تلفنبانک شما مسدود میشود .درصورت بروز این مشکل،

نیازی به مراجعه به شعبه نیست و پساز  24ساعت ،بهصورت خودکار فعال میشود.
•در صورت فراموشی رمز ،برای دریافت رمز جدید باید به شعبه مراجعه کنید.

•پساز واردکردن عدد درخواسـتی در هر منو ،کليد سـتاره (*) را به معـنای اتـمام عدد

وارد کنید.
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با تلفنبانک ،وقت بیشتری برای بودن با خانواده دارید.

چــــگونـه یـکی از کـاربران
تلفنبانک سامان شویم؟
آنچه شما انجام میدهید:

•درصورتیکه مشتری بانک نيستيد ،بهعنوان يک شخص حقيقی با همراهداشتن اصل

شـناسنامه و کـارت ملی و تکميل فـرمهـای مشـخصات مشـتريان حقيقی ،دستور افتتاح
حسـاب بـرای اشـخاص حقيقی ،شـرایط و مقررات انواع حسـابها و فرم دسـتور صدور
سامانکارت و اشتراک خدمات بانکداری الکترونيکی ،حساب يا سپردهای را به همين منظور
افتتاح کرده و رمز تلفنبانک خود را دريافت میکنيد .برای اشخاص حقوقی پساز افتتاح
حساب ،تعريف مشتری و معرفی امضاداران مجاز ،ارائه رمز تلفنبانک امکانپذير خواهد
بود و نيازی به افتتاح حساب برای تکتک امضادارن نيست.

•چنانچه از مشتریان حقیقی سامان هستید ،با همراهداشتن اصل کارتملی خود به یکی

از شعب بانک سامان بیایید و با تکمیل فرم دستور صدور سامانکارت و اشتراک خدمات
بانکداری الکترونیکی رمز تلفنبانک خود را دریافتکنید.

رسمی
•اگر شما از مشتریان حقوقی سامان هستید ،نماینده شرکت را در یک نامه
ِ
نوشتهشده در سربرگ شرکت با امضای دارندگان امضای مجاز و ُمهر شرکت به ما معرفی

کنید .این نماینده فرم دستور صدور سامانکارت و اشتراک خدمات بانکداری الکترونیکی را
که توسط دارندگان امضای مجاز شرکت تکمیل ،امضا و مهر شده است به شعبه تحویل
میدهد و رمز تلفنبانک را تحویل میگیرد.

•درصورت بروز مشکل میتوانید با مرکز 24ساعته سامان ارتباط به شماره 021-6422

تماس بگیرید یا به یکی از شعب ما مراجعه کنید.
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آنچه بانک انجام میدهد:

•تمامی راهـنماییهـای الزم بـرای تکميل فـرمهـا و بروشـور مربـوط به ايـن خـدمت را در

اختيارتان قرار میدهيم.

•پساز ثبت و پذيرش درخواست شما در شعبه ،رمز ورود به سامانه تلفنبانک سامان را

به شما تحويل میدهيم.

•بهصورت 24ساعته شما را در استفاده از خدمات خود پشتيبانی میکنیم.
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