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سرويس خريد شارژ مستقيم Top Up

اینترنت بانک
خدمات اينترنت بانك كاملترين س��امانه جهت انجام امور بانكي مشتريان بدون مراجعه به
ش��عب ميباشد .براي اس��تفاده از اين سرويس مشتريان مؤسسه اعتباري ثامن میتوانند از
طریق اینترنت و با مراجعه به سايت مؤسسه به آدرس  www.samen.irو يا اينترنت بانك
 https://www.ebsamen.com/IB/login.htmاز خدمات اين
موسس��ه ب��ه آدرس
سرويس بهرهمند شوند .به اين منظور مشتريان ميبايست با مراجعه به شعبه و ارائه درخواست
فعالسازی ،نام کاربری و رمز ورود به این سیستم را از طریق پیامک دریافت نمایند.
قابلیتها

•نمایش لیست حسابها
•امکان تهیه صورتحساب در بازههای زمانی مختلف
•نمایش فهرست تسهیالت
•ارسال دورهای مانده حساب
•انتقال وجه به ساير حساب ها
•عملیات انتقال وجه مستمر و گزارشات مرتبط
•پرداخت اقساط
•خرید شارژ ()TopUp

•دستور پرداخت خودكار اقساط و گزارشات مرتبط
•خرید شارژسیم کارتهای اعتباری (به صورت )TopUp
•تغییر نوع تائیدیه جهت انتقال وجه (پیام کوتاه ،پست الکترونیک ،رمز یکبار مصرف)
•تغیر نام کاربری و رمز عبور
•غیر فعالسازی کارت
•غیر فعالکردن سرویس اینترنت بانک

درگاه پرداخت
مشتريان موسس��ه ثامن میتوانند از كارتهاي
ش��تابي و با مراجعه به سايت مؤسسه به آدرس
 www.samen.irاز منوي «ش��ارژ حساب» يا
«پرداخت اقس��اط» نس��بت به پرداخت اقساط
وامهاي دريافتي از مؤسس��ه اعتب��اري ثامن و
همچنين شارژ سپردههاي خود نزد اين مؤسسه
اقدام نمایند .فرآيند انجام اين امور بسيار ساده و
دقيقا مشابه خريد اينترنتي ميباشد.

خودپرداز

کیوسک

مشتريان مؤسسه اعتباري ثامن با استفاده از اين دستگاه قادر خواهند بود که تمامی عملیات
بانکی زير را انجامدهند.

مشتريان با استفاده از اين دستگاه قادر خواهند بود که تمامی
عملیات بانکی قابل انجام در خودپرداز و سرويسهاي ديگر
را به غیر از دریافت وجه نقد ،انجامدهند.

قابلیتها

•دريافت وجه نقد تا سقف  5/000/000ريال در روز
•انتقال وجه (کارت به کارت)
•انتقال کارت به حساب
•دريافت مانده حساب
•دريافت ده گردش آخر حساب
•شارژ سیم کارت
•پرداخت اقساط

خدمات ويژه

•خدمات بدون كارت براي زماني كه مشتريان كارت ثامن همراه ندارند
•حواله الكترونيكي جهت دريافت وجه نقد براي افرادي كه حتي فاقد حساب موسسه ثامن
باشند

قابلیتها

خدمات اطالع رسانی
•نمايش سايت اينترنتي مؤسسه
دسترسي به سامانه رصد تسهیالت
دسترسي به اينترنت بانك موسسه
•مانده حساب
•صورت حساب
•شارژ سیم کارت
•پیگیری تراکنش
دسترسي به درگاه پرداخت موسسه
•شارژ سپرده ثامن با استفاده از كارت هاي شتابي
•پرداخت اقساط با استفاده از كارت هاي شتابي
خدمات خودپرداز
•انتقال وجه (کارت به کارت)
•انتقال کارت به حساب
•پرداخت اقساط

همبانک

ثامن پرداخت

این سامانه امکان استفاده از طیف وسیعی از سرویسها را بدون مراجعه به شعبه و از طریق
انواع گوشیهای تلفن همراه فراهم مینماید .استفاده از آن کامال ساده بوده و نیاز به نصب نرم
افزار و یا گوشی خاص ندارد.
مش��تريان مؤسسه اعتباري ثامن مي توانند با ورود كد دستوري  *6788#از طريق گوشي
تلفن همراه خود نسبت به بهره برداري از اين سرويس اقدام نمايند.

ثامن پرداخت ارائه خدمات همبانك از طريق يك نرمافزار ويژه جهت سهولت كاربران ميباشد.
مشتريان مؤسسه اعتباري ثامن با مراجعه به سايت مؤسسه به آدرس  ،www.samen.irقادر
خواهند بود با دريافت و نصب اين نرم افزار بر روي تلفن همراه هوشمند خود بدون مراجعه
به شعبه از خدمات زير استفاده نمايند .سادگي استفاده از اين نرمافزار از ويژگيهاي بارز ثامن
پرداخت ميباش��د .اين امكان به صورت كامال رایگان و بدون هزينه برای تمامی مش��تریان
محترم مؤسسه ارائه مي شود.

قابلیتها

•ثبت نام و درخواست رمز
•صورت حساب اصلی کارت و دو گردش آخر
•موجودی حساب
•انتقال وجه (کارت به کارت-کارت به حساب  -انتقال از طريق شماره
همراه دريافتكننده)
•پرداخت اقس��اط (امکان پرداخت قسمتی از قسط  -نمایش اطالعات
تس��هیالت–نمایش آخرین شماره تس��هیالت پرداخت شده–امکان
پرداخت اقساط دیگران)
•خرید شارژ (امکان خرید شارژ از تمامی اپراتورهای تلفن همراه)
•تغییر رمز
•امکان فعال و غیر فعال کردن کارت
•نمایش دو شارژ آخر

*6788#

قابلیتها

•صورت حساب اصلی کارت و دو گردش آخر
•موجودی حساب
•انتقال وجه (کارت به کارت-کارت به حساب-كارت به همراه)
•پرداخت اقساط
•نمایش اطالعات اقساط
•امکان فعال و غیر فعالکردن کارت
•قابلیت انتخاب شماره تلفن از لیست شماره تلفنهای دستگاه
برای انتقال وجه به شماره همراه
•خرید شارژ تمامی اپراتورهای تلفن همراه
•نمایش دو شارژ آخر
•قابلیت جستجوی شعبههای موسسه در برنامه به صورت آفالین
وآنالین
•نمایش نزدیکترین شعبه بر روی نقشه و مسیر یابی آن

همراه بانک
مش��تريان مؤسسه اعتباري ثامن به منظور استفاده از خدمات سامانه همراه بانك مي توانند
پس از مراجعه به شعبه و ارايه درخواست فعالسازي  ،نسبت به دريافت و نصب نرم افزار موبايل
بانك از سايت مؤسسه به آدرس  www.samen.irاقدام نمايند.
هم اكنون نس��خه هاي مختلف اين نرم افزار جهت استفاده بر روي انواع سيستم عامل هاي
جاوا ( ،)Javaآندرويد ( )Androidو آیفون ( )Iosدر دسترس مشتريان گرامي مي باشد.

تلفن بانک
مشتريان مؤسسه اعتباري ثامن مي توانند پس از مراجعه به شعبه و ارائه درخواست فعالسازي
اين خدمت و دريافت نام كاربري و رمز عبور تلفن بانک از اين خدمت بهره مند شوند.
قابلیتها

خدمات مبتنی برکارت
•دريافت موجودی حساب
•دریافت پنج گردش آخرحساب
•مسدود کردن حساب
•انتقال وجه کارت به کارت
•پرداخت اقساط
•تغییررمز دوم (کارت)
•غیرفعال نمودن سرویس تلفن بانک
خدمات مبتنی برحساب
•دریافت موجودی حساب
•دریافت سه گردش آخرحساب اصلی
•دریافت گردش از طریق فاکس (دربازه زمانی مورد نظر)
•انتقال وجه به حساب دیگر

قابلیتها

•دریافت موجودی حساب و یا کارت
•انتقال وجه (حساب به حساب ،کارت به کارت)
•دريافت چهارتراکنش آخر حساب
•امکان فعال و غیر فعال کردن کارت
•تغییر رمز
•مدیریت حسابها و کارتها
•خرید شارژ سیم کارتهای اعتباری از طریق حساب یا کارت
•نمایش لیست نزدیکترین شعب

پایانه شعب ()PinPad
مش��تريان داراي ثامن کارت با استفاده از این دستگاه در داخل شعبه ،میتوانند بدون ارائه
دفترچ��ه حس��اب ،با اس��تفاده از كارت و وارد نمودن رمز ،انواع تراکنشه��ای زير را بدون
محدوديت مبلغي به انجام رسانند:
•برداشت وجه
•انتقال وجه
•دریافت موجودی
•واریز به حساب
•پرداخت اقساط

سامانه ارسال پیامک
مشتريان مؤسسه اعتباری ثامن با استفاده از اين خدمت میتوانند به صورت مرتب از فعالیت
حساب خود مطلع شوند .در حال حاضر اين خدمت به صورت كامال رايگان به كليه مشتريان
مؤسسه ارائه مي گردد.
قابلیتها

از طريق اين خدمت پيامك هايي با شرايط زير براي مشتريان ارسال مي گردد:
•واريز سود
•واریز وجه به حساب
•برداشت وجه از حساب
•هشدار انقضای کارت
•هشدار اقساط معوق
•قدرداني جهت پرداخت به موقع اقساط در سررسید
•تبریک تولد (مناسبتها ،اعیاد و)...
•خدمات نوین (اینترنت بانک ،تلفن بانک ،همراه بانک)....،

سرويس ساتنا و پايا
از خدمات جديد موسسه اعتباري ثامن براي مشتريان محترم ،امكان انتقال الكترونيكي وجوه
بين حس��ابهاي مشتريان از ثامن به ساير بانكها ميباشد .به نحوي كه مشتري ميتواند با
مراجعه به شعبه و يا اينترنت بانك موسسه ثامن نسبت به درخواست انتقال وجه از حساب
ثامن به بانكهاي عضو شتاب از طريق سرويس ساتنا و پايا به طور مستقيم اقدام نمايد.
اين سرويس روش بسيار آسان براي انتقال وجه به بانكهاي شتابي ميباشد.

سرويس خريد شارژ مستقيم Top Up
•از این پس مش��ترکان س��یم کارتهای همراه میتوانند از امتیاز افزایش اعتبار از طریق
درگاههای مختلف موسسه اعتباری ثامن بدون نیاز به واردکردن رمز شارژ بهرهمند شوند.
•سرویس «شارژ مستقیم» ،این امکان را در اختیار کلیه مشترکین سیمکارتهای اعتباری
و دیتا قرار میدهد تا بتوانند به سادگی و در کوتاهترین زمان ممکن اعتبار مورد نیاز خود
را خریداری نمایند.
•به جهت بهرهمندی از این سرویس الزم است مشترک شماره تلفن همراه خود و یا دیگران
و مبلغ مورد نیاز خود را در درگاههای مختلف موسسه اعتباری ثامن از قبیل اینترنت بانک،
همبانک و همراه بانک وارد نموده و اعتبار درخواس��تی را بهطور مستقیم دریافت نماید.
الزم به ذکر است استفاده از این سرویس رایگان میباشد.
•با این امکان نیازی به واردکردن رمز شارژ وجود ندارد و مشترک میتواند متناسب با میزان
نیاز و استفاده خود شارژ مورد نظر را انتخاب و از آن به طور مستقیم استفاده کند.

