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 ۸ از ۲ صفحه  

 :ضرورت و معرفي سرويس

كنوني كه توسعه كاربرد فناوري اطالعات و اينترنت در صنايع مختلف موجب تسهيل و تسريع  وكار كسبدر فضاي 
هاي جديد و خالقانه براي جلب رضايت و  ناچارند از روش وكارها كسبخدمت شده است، /فرايند ارائه محصول

اداري مشتريان، سهولت دسترسي به يكي از فاكتورهاي موثر بر وف. وفاداري مشتريان خود استفاده كنند
در صنعت بانكي نيز مانند ساير صنايع، دسترسي دائمي و  .در زمان و شرايط اضطراري است يازموردنخدمت /حصولم

اي برخوردار است، لذا در نظر گرفتن تمهيدي براي ارائه اين  آسان به برخي خدمات براي مشتريان از اهميت ويژه
ها،  يكي از اين نوع سرويس. طراري مشتريان منجر به افزايش رضايت و وفاداري خواهد شدخدمات در شرايط نياز اض

است كه در حال حاضر همراه نداشتن كارت، مسدود يا ضبط شدن و يا به سرقت رفتن آن  "خدمت دريافت وجه"
كه  يكار يرغ ؛ بخصوص در تعطيالت رسمي و يا ساعاتشده استساز  ها مشكل براي بسياري از، مشتريان بانك

در اين زمان اگر مشتري . نمايند شعب بانك خدمات خروج كارت مشتري از دستگاه يا رفع مسدودي آنها را ارائه نمي
بعالوه بعضي مواقع نياز فوري به . باشد هيچ راهكاري براي دسترسي به آن در اختيار ندارد به پول خود نياز داشته

شخاصي كه حساب بانكي يا كارتي براي برداشت از خودپرداز ندارند ولي به انتقال پول نقد به اعضاي خانواده يا ا
 "يبانك كارتدريافت پول نقد بدون استفاده از "، سرويس رو ينازا. شود خودپرداز بانك دسترسي دارند نيز احساس مي

 .باشد) قادير محدودالبته در م(گشاي مشتريان  بطوريكه در شرايط خاص مشكل. است شده دادهبراي مشتريان توسعه 

 خودپرداز قيبرداشت وجه بدون كارت از طر نديآفر

 قيخودپرداز از طر قيبرداشت وجه بدون كارت از طر نديفرا س،يسرو نيا يبرا شده بيني يشپ يبا توجه به معمار
و  "شناسه برداشت وجه"توسط  خودپرداز يبرداشت وجه بر روو  بانك نترنتيثبت درخواست در اراهكار 

PIN" گردد يارائه م ريز نديفرآدو  قياز طر سيسرو نيا. شود يانجام م "يدشدهتول بارمصرف يك: 

  در اينترنت بانك كننده پول انتقال وجه توسط ارسال نديفرا .۱
 كننده پول  وجه از خودپرداز توسط مصرف افتيدر نديراف .۲

 :ميپرداز يمذكور م يندهايفرا گام به گام حيدر ادامه به تشر

  



 در اينترنت بانك
 برداشت وجه" نهيگز "انتقال وجه"بانك خود، از بخش 

 
 انتقال وجه

 )۲شكل شماره . (نمايد كليك مي

 

 ۸ از ۳ صفحه 

در اينترنت بانك كننده پول توسط ارسالانتقال وجه 
بانك خود، از بخش  نترنتيسامانه اكننده پول با ورود به 

 )۱شكل شماره . (كند را انتخاب مي

انتقال وجه یبرداشت وجه بدون کارت از منو نهيانتخاب گز -  ۱شکل 

 

كليك مي "برداشت وجه"بر روي گزينه  "بدون كارت برداشت وجه

 انتخاب گزينه برداشت وجه- ۲شکل 

  

 

انتقال وجه  نديآفر -۱
 كننده پول با ورود به  فرد ارسال

را انتخاب مي "بدون كارت

 
  برداشت وجه"در بخش



 ۸ از ۴ صفحه  

  شماره موبايل "و  "موردنظرمبلغ "، "سپرده موردنظر جهت برداشت وجه"در اين مرحله الزم است
 )۳شكل شماره . (تكميل شود كننده ارسالتوسط فرد  "وجهكننده  دريافت

 
 پول کننده دريافت لياطالعات سپرده٬ مبلغ و شماره موبا ليتکم -۳شکل 

 
  صورت به "شناسه برداشت وجه"، وجهكننده  توسط ارسال واردشدهپس از تاييد اطالعات Mask  شده، رمز

 )۵و  ۴شكل شماره . (گيرد و كد رهگيري در اختيار او قرار مي) PIN(برداشت 

 
 پول کننده دريافت لياطالعات سپرده٬ مبلغ و شماره موبا ديتائ-۴ شکل

 



 ۸ از ۵ صفحه  

 

 شناسه برداشت وجه و رمز برداشت ٬یريکد رهگ افتيدر -٥شکل 

  پيامك خواهد است شده ثبتكننده كه شماره موبايل آن  براي مصرف "شناسه برداشت وجه"در اين مرحله ،
 )۶شكل شماره ( .شد

 
 وجه کننده دريافت یبرا شده ارسال امکيپ -٦شکل 



 ۸ از ۶ صفحه  

 انقضا متوقفرا قبل از زمان  شده ثبتالزم بداند درخواست وجه ننده ك ارسالبه هر دليلي  كه يدرصورت 
نمايد يا در  لغودر اينترنت بانك تواند عمليات ارسال را  مي ،)دقيقه از زمان ثبت درخواست ۱۰( نمايد

 )۸و ۷شكل شماره . (كننده وجه، مجددا آن را ارسال نمايد صورت نرسيدن پيامك به دريافت

 
 ارسال وجه اتيلغو عمل -۷شکل 

 

 وجه کننده دريافت یبرا امکيارسال مجدد پ -۸شکل 



 پول
به خودپرداز بانك مراجعه  "رمز برداشت
شكل . (نمايد را انتخاب مي "برداشت وجه بدون كارت

 

شكل . (كند ميرا وارد  شده است دادهرا كه از طريق پيامك در اختيار او قرار 

 

 ۸ از ۷ صفحه 

پول كننده مصرفيند دريافت وجه از خودپرداز توسط 
رمز برداشت"و "برداشت وجهشناسه "كننده با در اختيار داشتن 

برداشت وجه بدون كارت"، گزينه "خدمات بدون كارت"نموده و از منوي 

 برداشت وجه بدون کارت نهيانتخاب گز -۹شکل 

را كه از طريق پيامك در اختيار او قرار  "وجهشناسه برداشت 

 ورود شناسه برداشت وجه -۱۰شکل 

  

 

يند دريافت وجه از خودپرداز توسط آفر -۲
 كننده با در اختيار داشتن  فرد مصرف

نموده و از منوي 
 )۹شماره

  شناسه برداشت "سپس
 )۱۰ شماره

 



بايست از  كه مي ،شود و الزم است رمز برداشت
 .باشد ميليون ريال مي ۲روزانه  حداكثر سقف برداشت

 

يا  برداشت قابلهاي مبلغ  انتخاب گزينه
در شناسه برداشت وجه طي  شده يين

 

 

 ۸ از ۸ صفحه 

شود و الزم است رمز برداشت كننده نمايش داده مي در اين مرحله سقف برداشت به مصرف
حداكثر سقف برداشت. وارد نمايدرا  ،دريافت شودوجه 
۱۱( 

 ورود مرز برداشت - ۱۱شکل 

انتخاب گزينه خود را از طريق يازموردن، مبلغ وجهكننده  دريافت
يينتعو وجه خود را حداكثر تا سقف مبلغ  نمايد دستي وارد مي

 )۱۲شكل شماره ( .كند يك مرحله دريافت مي

 ازيورود مبلغ موردن/ انتخاب  -۱۲شکل 

 

 در اين مرحله سقف برداشت به مصرف
وجه  كننده ارسال

۱شكل شماره (

 دريافتفرد  يتدرنها
دستي وارد مي صورت به

يك مرحله دريافت مي

 


