شامره پیگیری دستور پرداخت

شـــارهای  16رقمـــی اســـت کـــه در زمـــان ثبـــت حوالـــه
الکرتونیکـــی ســـاتنا و یـــا پایـــا در بانـــک مبـــدا صـــادر
میگـــردد .صادرکننـــده و یـــا ذینفـــع دســـتور پرداخـــت
میتوانن ــد ب ــا در دس ــت داش ــن ش ــاره پیگی ــری نس ــبت ب ــه
اســتعالم وضعیــت انجــام دســتور پرداخــت از بانــک مبــداء و
یـــا مقصـــد اقـــدام منایـــد .
مقررات استفاده از سانامههای ساتنا و پایا

مشــری بــا امضــای فــرم دســتورپرداخت در بانــک مبــدا یــا از
طریــق درگاههــای بانــک (اینرتنــت بانــک ،موبایــل بانــک) ،به
بان ــک ای ــن اج ــازه را میده ــد پ ــس از ثب ــت دس ــتور پرداخ ــت،
وج ــه م ــورد انتق ــال را بهص ــورت آن ــی از حس ــاب وی برداش ــت
منای ــد و دس ــتورپرداخت ص ــادر ش ــده پ ــس از پذی ــرش توس ــط
بان ــک قطع ــی و غی ــر قاب ــل برگش ــت ب ــوده و انج ــام آنج ــزء
تعهـــدات بانـــک محســـوب مـــی شـــود .لـــذا اســـرداد وجـــه
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دس ــتور پرداخ ــت م ــورد انتق ــال توس ــط بان ــک ب ــه هی ــچ وج ــه
ام ــکان پذی ــر نیس ــت .
بانـــک متعهـــد اســـت در تاریـــخ درخواســـت شـــده توســـط
مش ــری (تاری ــخ موث ــر) وج ــه را در ص ــورت تکاف ــوی موج ــودی
حســاب مشــری بــه بانــک ذینفــع ارســال منایــد .مســئولیت
واری ــز ی ــا ع ــدم واری ــز وج ــه دس ــتورپرداخت ثب ــت ش ــده ب ــرای
حس ــاب ذینف ــع (مقص ــد) در تاری ــخ موث ــر انتق ــال ب ــر عه ــده
مشـــری میباشـــد.
در صورتیک ــه ب ــه ه ــر دلیل ــی ( مس ــدودی حس ــاب مقص ــد،
اش ــتباه در ش ــاره ش ــبا و نظای ــر آن ) ام ــکان واری ــز وج ــه ب ــه
حس ــاب ذینف ــع ذک ــر ش ــده وج ــود نداش ــته باش ــد تراکن ــش
پ ــس از ع ــودت از بان ــک مقص ــد ،ب ــه ش ــبای حس ــاب مب ــدا
ثب ــت کنن ــده دس ــتور پرداخ ــت برگش ــت داده م ــی ش ــود.
شامره متاسهای واحد ساتنا و پایا در بانک
021-84245253
021-84245252
021-84245249

ســامانــه ساتنــا و پایــا

انتقال وجه به حسابهای سایر بانکها

شبا (شناسه حساب بانکی)

مشرتی گرامی

شام میتوانید بدون نیاز به اســتفاده از چک ،حواله و یا وجه
نقد نسبت به انتقال وجه به حسابهای سایر بانکها اقدام
منایید .برای انجام این کار کافیســت به یکی از شعب بانک
رسمایه مراجعه منوده و فرم دســتور پرداخت ســاتنا /پایا را از
مسئولین شعب بانک رسمایه اخذ و نسبت به تکمیل آن اقدام
منایید و یا از طریق مراجعه به وب ســایت  www.sbank.irو
استفاده از سامانه اینرتنت بانک رسمایه ،وجه مورد نظر خود را
انتقالدهید.
از مزایــای بهکارگیری این ســامانه کاهش حجــم مبادالت،
افزایش رسعت و ایمنی در نقل و انتقال وجوه بانکی ،بدون در
نظرگرفنتمحدودهجغرافیاییمیباشد.
ارائه کد ملی و کد پستیجهت ثبت در دستور پرداخت سامانه
ساتناوپایاالزامیمیباشد.همچنیننظربهاینکهانتقالوجه
در ســامانههای الکرتونیکی فوقالذکر رصفاً براساس شامره
شبا صورت میپذیرد ،دانسنت این شامرهجهت انجام حواله
رضورت دارد.

شـــبا شـــارهای  24رقمـــی اســـت کـــه بـــه منظـــور تســـهیل
و استانداردســـازی مبـــادالت بیـــن بانکـــی و بیناملللـــی
بانکهـــای کشـــور تعریـــف و تبییـــن شـــده و در متـــام
س ــامانههای پرداخ ــت بی ــن بانک ــی منحــرا ً از ای ــن ن ــوع
حســـاب اســـتفاده میشـــود .ایـــن شناســـه یـــک شـــاره
حس ــاب خ ــاص را در ی ــک بان ــک ب ــه ص ــورت یکت ــا معرف ــی
میکنـــد و مطابـــق بـــا اســـتاندارد بیناملللـــی -13616
 ISO -2007تولیـــد گردیـــده اســـت.
سامانه ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی)

ســـامانه ای الکرتونیکـــی اســـت کـــه مـــی تـــوان نســـبت بـــه
انتق ــال دس ــتورپرداخت ه ــای بی ــن بانک ــی ب ــه ص ــورت آن ــی و
انفــرادی ( بــا مبالــغ بیــش از یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال )،
پــردازش و نــزد ســایر بانکهــا تســویه منــود .انتقــال مبــادالت
ن بانک ــی در ای ــن س ــامانه بــ ه ص ــورت قطع ــی ،نهای ــی و
بیــ 
برگش ــت ناپذی ــر انج ــام م ــی پذی ــرد.
ساعات پذیرش دستور پرداخت ساتنا
در شعب بانک رسمایه

ســاعات پذیــرش انتقــال وجــوه در ســامانه ســاتنا در ایــام کاری
رس ــمی از  07:00صب ــح ال ــی  16:00م ــی باش ــد و انتق ــال
دســتورپرداخت هــای خــارج از ســاعات کاری و ایــام تعطیــل،
ب ــه روز کاری بع ــد موک ــول خواه ــد ش ــد .
سامانه پایا (سامانه پایاپای الکرتونیک)

پایاپ ــای الکرتونیک ــی زی ــر س ــاخت اصل ــی مب ــادالت پول ــی
بیــن بانکــی بشــار مــی آیــد کــه دســتور پرداخــت هــای خــرد
بی ــن بانک ــی را بهص ــورت دس ــتهای ( گروه ــی ) و انف ــرادی از

بان ــک مب ــدا دریاف ــت و ی ــا انتق ــاالت وج ــوه را ب ــرای بانکه ــای
مقصـــد ارســـال میمنایـــد .حداقـــل مبلـــغ در ایـــن ســـامانه
 10.000ریــال و ســقف آن  500.000.000ریال در هر تراکنش
میباشــد .ســامانه پایــای الکرتونیــک در درون خــود دارای دو
گ ــروه از خدم ــات واری ــز مس ــتقیم و برداش ــت مس ــتقیم ارائ ــه
م ــی ده ــد.
ال ــف .واری ــز مس ــتقیم ش ــیوهای اس ــت ک ــه ط ــی آن صاح ــب
حســـاب بـــه بانـــک خـــود اجـــازه میدهـــد در زمانهـــای
خـــاص ،مبلـــغ یـــا مبالغـــی را از حســـاب وی برداشـــت و بـــه
حســـاب اشـــخاص ذینفـــع در ســـایر بانکهـــای عضـــو ایـــن
س ــامانه انتق ــال ده ــد .در ح ــال ح ــارض زمانبن ــدی انتق ــاالت
س ــامانه پای ــا در روزه ــای غی ــر تعطی ــل رس ــمی در  24س ــاعت
ش ــبانه روز ،ط ــی س ــه س ــیکل انج ــام م ــی پذی ــرد.
ب .برداشــت مســتقیم پایــا شــیوهای از انتقــال وجــه میباشــد
ک ــه در آن مش ــری ب ــه بان ــک منتف ــع برداش ــت وج ــه ،ای ــن
امــکان را میدهــد کــه مبالــغ مشــخص شــده را طــی قــرارداد
فــی مــا بیــن (مشــری و بانــک منتفــع قــرارداد) در زمانهــای
تعیی ــن ش ــده از حس ــاب مش ــری متعه ــد ق ــرارداد ن ــزد س ــایر
بانکهـــا برداشـــت منایـــد .ازجملـــه مـــوارد مـــورد اســـتفاده
برداش ــت مس ــتقیم پای ــا ب ــرای مش ــریان حقیق ــی و حقوق ــی
میت ــوان ب ــه م ــوارد زی ــر اش ــاره من ــود:
پرداخ ــت اقس ــاط خری ــد کاال و تس ــهیالت بانک ــی ـ پرداخ ــت
قب ــوض ـ پرداخ ــت اج ــاره به ــای مس ــکن و . ...
شناسه پرداخت

ع ــددی اس ــت ک ــه ب ــر اس ــاس درخواس ــت صاح ــب حس ــاب
جهـــت شناســـایی واریزکننـــده وجـــه ،بـــه واریزکننـــدگان
اختصـــاص مییابـــد و ایـــن امـــکان را بـــه دارنـــده حســـاب
میدهـــد تـــا طبـــق کـــد شناســـایی تخصیـــص یافتـــه
واریزهـــای مربوطـــه را کنـــرل و شناســـایی منایـــد.

