شناسه پرداخت:
عــددی اســت کــه بــر اســاس درخواســت صاحــب حســاب جهــت شناســائی
واری ــز کنن ــده وج ــه ،ب ــه واری ــز کنن ــدگان اختص ــاص مییاب ــد و ای ــن ام ــکان
را ب ــه دارن ــده حس ــاب میده ــد ت ــا طب ــق ک ــد شناس ــایی تخصی ــص یافت ــه
واریزه ــای مربوط ــه را کن ــرل و شناس ــائی منای ــد.

شامره پیگیری دستورپرداخت:

از طری ــق ای ــن س ــامانه پرداخته ــای گروه ــی هامنن ــد پرداخ ــت حق ــوق،
س ــود س ــهام و همچنی ــن ام ــکان ثب ــت دس ــتورپرداخت ب ــه تاری ــخ آت ــی و ی ــا
دورهای هامنن ــد پرداخ ــت ماهان ــه اج ــاره به ــا امکانپذی ــر میباش ــد.

حـداکثـرمبلـــغانتــــقالوجــــهدرهرتــراکنـــشپـــایــــا،
 500میلیون ریال (معــادل 50میلــیون تومــان ) مــیباشــد.

در حال حاضـر ارائـه خدمـات
فــــوق در بانــک ســـرمایــه
بــــدون اخــــــذ کارمـــــــزد
صـــــــورت مـــیپـــذیـــرد.

ش ــارهای  16رقم ــی اس ــت ک ــه در زم ــان ثب ــت حوال ــه الکرتونیک ــی س ــاتنا و
ی ــا پای ــا در بان ــک مب ــدا ً ص ــادر میگ ــردد .ص ــادر کنن ــده و ی ــا ذینف ــع دس ــتور
پرداخـــت میتواننـــد بـــا در دســـت داشـــن شـــاره پیگیـــری نســـبت بـــه
اســتعالم وضعیــت انجــام دســتور پرداخــت از بانــک مبــداء و یــا مقصــد اقــدام
مناید.

شامره متاس های واحد ساتنا و پایا در بانک

021 - 84245253
021 - 84245252
021 - 84245249

ســـامانـــهساتنـــاوپایــــا
انتـقــــال وجـــــه به حســــابهــــای سایــــر بانــــکهـــا

www.sbank.ir

ِشبا ( شناسه حساب بانکی ):
ش ــبا ش ــارهای  24رقم ــی اس ــت ک ــه ب ــه منظ ــور تس ــهیل و اس ــتاندارد
ســـازی مبـــادالت بیـــن بانکـــی و بیـــن املللـــی بانـــک هـــای کشـــور
تعری ــف و تبیی ــن ش ــده و در مت ــام س ــامانههای پرداخ ــت بی ــن بانک ــی
منح ــرا ً از ای ــن ن ــوع حس ــاب اس ــتفاده میش ــود .ای ــن شناس ــه ی ــک
شـــاره حســـاب خـــاص را در یـــک بانـــک بـــه صـــورت یکتـــا معرفـــی
میکنـــد و مطابـــق بـــا اســـتاندارد بیـــن املللـــی ISO -2007-13616
تولیـــد گردیـــده اســـت.

سامانه ساتنا ( سامانه تسویه ناخالص آنی):
مشتــری گـرامــی!
شـــما میتوانیـــد بـــدون نیـــاز بـــه اســـتفاده از چـــک ،حوالـــه و یـــا
وج ــه نق ــد نس ــبت ب ــه انتق ــال وج ــه ب ــه حس ــابهای س ــایر بان ــک
هـــا اقـــدام نماییـــد .بـــرای انجـــام ایـــن کار کافیســـت بـــه یکـــی از
ش ــعب بان ــک س ــرمایه مراجع ــه نم ــوده و ف ــرم دس ــتورپرداخت س ــاتنا
 /پایـــا را از مســـئولین شـــعب بانـــک ســـرمایه اخـــذ و نســـبت بـــه
تکمیـــل آن اقـــدام نماییـــد و یـــا از طریـــق مراجعـــه بـــه وب ســـایت
 www.sbank.irو اس ــتفاده از س ــامانه اینترن ــت بان ــک س ــرمایه ،وج ــه
م ــورد نظ ــر خ ــود را انتق ــال دهی ــد.
از مزایـــای بـــه کار گیـــری ایـــن ســـامانه کاهـــش حجـــم مبـــادالت،
افزای ــش س ــرعت و ایمن ــی در نق ــل و انتق ــال وج ــوه بانک ــی ب ــدون در
نظـــر گرفتـــن محـــدوده جغرافیایـــی میباشـــد.
ارائـــه کـــد ملـــی و کـــد پســـتی جهـــت ثبـــت در دســـتورپرداخت
ســـامانه ســـاتنا و پایـــا الزامـــی میباشـــد .همچنیـــن نظربـــه اینکـــه
انتق ــال وج ــه در س ــامانه ه ــای الکترونیک ــی ف ــوق الذک ــر صرفــاً ب ــر
اســـاس شـــماره شـــبا صـــورت مـــی پذیـــرد ،دانســـتن ایـــن شـــماره
جهـــت انجـــام حوالـــه ضـــرورت دارد.

ســـامانهای الکرتونیکـــی اســـت کـــه پـــردازش و تســـویه تراکنشهـــای
بیـــن بانکـــی و دســـتورپرداختهای فـــوری را بـــه صـــورت انفـــرادی و
آنـــی ،پـــردازش و تســـویه میمنایـــد.

ساعات پذیرش دستورپرداخت ساتنا در شعب
بانک رسمایه:
شنبه تا چهارشنبه 7:00:صبح الی  16:00بعد از ظهر
پنج شنبهها 7:00 :صبح الی  13:00بعد از ظهر
در صورتیکـــه دســـتورپرداخت ســـاتنا در ســـاعت کاری اعـــام شـــده در
بانـــک مبـــداء انجـــام پذیرفتـــه باشـــد ،وجـــه حوالـــه در هـــان روز بـــه
حس ــاب ذینف ــع در بان ــک مقص ــد واری ــز میگ ــردد .در غی ــر ای ــن ص ــورت
انتق ــال وج ــه ب ــه روزکاری بع ــد موک ــول خواه ــد گردی ــد.
حداق ــل مبل ــغ انتق ــال وج ــه در س ــامانه س ــاتنا 150 ،میلی ــون ری ــال
(مع ــادل 15میلی ــون توم ــان ) میباش ــد.

مقررات استفاده از سامانه های ساتنا و پایا:
مشـــری بـــا امضـــای دســـتور پرداخـــت بـــه بانـــک اجـــازه میدهـــد تـــا
وجـــه مـــورد انتقـــال و کارمزدهـــای مربـــوط را از حســـاب وی برداشـــت
منای ــد .دس ــتور پرداخ ــت ص ــادر ش ــده پ ــس از پذی ــرش آن توس ــط بان ــک
قطع ــی و غی ــر قاب ــل برگش ــت ب ــوده و انج ــام آن ج ــزء تعه ــدات بان ــک
محســـوب میشـــود .اســـرداد وجـــه مـــورد انتقـــال پـــس از پذیـــرش
دســـتور پرداخـــت توســـط بانـــک بـــه هیـــچ وجـــه امکانپذیـــر نیســـت.
بانـــک متعهـــد اســـت در تاریـــخ درخواســـت شـــده توســـط مشـــری

(تاری ــخ موث ــر) ،وج ــه را در ص ــورت تکاف ــوی موج ــودی حس ــاب مش ــری
ب ــه بان ــک ذینف ــع ارس ــال منای ــد.
در صورت ــی ک ــه ب ــه ه ــر دلی ــل تاری ــخ موث ــر انتق ــال ب ــا یک ــی از ای ــام
تعطی ــل رس ــمی مص ــادف باش ــد ،بان ــک انتق ــال را در اولی ــن روز کاری
بعـــد از تعطیـــل انجـــام میدهـــد.
مســـئولیت واریـــز وجـــه انتقـــال داده شـــده بـــه حســـاب ذینفـــع
(مقصـــد) در تاریـــخ موثـــر انتقـــال بـــر عهـــده بانـــک ذینفـــع (مقصـــد)
اســـت و لـــذا در ایـــن خصـــوص مســـئولیتی متوجـــه بانـــک صـــادر
کنن ــده دس ــتور پرداخ ــت (مب ــداء) نیس ــت .در صورتیک ــه ب ــه ه ــر دلیل ــی
(مســدودی حســاب مقصــد ،اشــتباه در شــاره شــبا و نظایــر آن) امــکان
واری ــز وج ــه ب ــه حس ــاب ذینف ــع ذک ــر ش ــده در م ــن دس ــتور پرداخ ــت
وجـــود نداشـــته باشـــد ،بانـــک مقصـــد وجـــه مـــورد انتقـــال را بـــا کـــر
کارمـــزد انتقـــال وجـــه حداکـــر تـــا پایـــان روز کاری بعـــد بـــه حســـاب
متقاضـــی عـــودت میدهـــد .در ایـــن صـــورت نیـــز کارمـــزد دســـتور
پرداخـــت قابـــل اســـرداد نیســـت.

سامانه پایا ( سامانه پایاپای الکرتونیک):
ســـامانه ای الکرتونیکـــی اســـت کـــه دســـتورپرداختهای خـــرد بیـــن
بانکـــی را بـــه صـــورت دســـته ای دریافـــت و پـــردازش میمنایـــد.
دو گ ــروه خدم ــات پرداخ ــت الکرتونیک ــی زی ــر از طری ــق س ــامانه پای ــا
ارائـــه میگـــردد:

واریــز مستقیــم:
ارائ ــه خدم ــات حوال ــه الکرتونیک ــی ،ب ــه ص ــورت انتق ــال وج ــه از حس ــاب
پرداخ ــت کنن ــده ب ــه حس ــاب ذینف ــع ک ــه ب ــا ص ــدور دس ــتورپرداخت از ط ــرف
پرداخـــت کننـــده صـــورت میپذیـــرد.

برداشتـ مستقیم (خدمات آتی):
ارائ ــه خدم ــات برداش ــت مس ــتقیم الکرتونیک ــی ،ب ــه ص ــورت انتق ــال وج ــه
از حس ــاب پرداخ ــت کنن ــده ب ــه حس ــاب ذینف ــع ک ــه ب ــا دس ــتور برداش ــت از
طـــرف ذینفـــع صـــورت میپذیـــرد.
انـتقال وجــه از طریـق سامــانه پـایـا در 24ساعـــت شبـــانــــه روز
و در بازههای زمـانی تـقـریبـی  2ساعـته صــــورت مــیپذیـــــرد.

