ش�عب تم�ام الکترونیکی  ،724ب�ه منظـور ارائه
خدم�ات مطل�وب به مش�تریان و توس�عه خـدمات
بانکداری الکترونیکی ،بانکرفاه راه اندازی شده است.

ب��ر این اس��اس مش��تریان دارای کارت بانکی عضو
ش��بکه ش��تاب ،میتوانند در همه س��اعات ش��بانهروز از
خدمات بانکرفاه استفاده کنند.
این ش��عب ،ب��دون کارمن��د ،اداره ش��ده و تمامی
امور بانکی ،توس��ط خود مش��تریان ازطریق دس��تگاه و
سیستمهای موجود انجام میشود.
ب��ه منظور ارتقای امنیت و رفاه مش��تریان ،ش��عب
 724از طری��ق دوربینهای مداربس��ته بهط��ور دائمی از
مرکز کنترل میشوند.

خدمات قابل ارائـه در شعب الکترونیکی 724
• برداش��ت وجه از طریق رفاه کارت و سایر کارتهای
عضو شبکه شتاب
• انتقال وجوه بین حسابهای رفاه کارت
• س��پرده گذاری وجـه نقـد و چـک بـرای دارنـدگان
رفاه کارت
• ارائ��ه اطالع��ات در خص��وص خدمات و تس��هیالت
مختلف بانکی
• اطالع از آدرس و ش��ماره تلفن شعب و دستگاههای
خودپرداز بانک در سطح کشور
• اس��تفاده از اینتـرنت پـرس��ـرعت بـرای دارنـدگان
رفاه کارت
• ام��کان ارتباط با مـدیران بانک از طریق پیـام صوتی
و نوشتاری
• نظر سنجی الکترونیـکی از مشتـریان
• پرداخت انواع قبـوض ش��رکتهای خدماتی اعـم از
آب ،برق و  ...از طریـق تلفنبانـک

س�امانه اینترنت�ی ،بانک رف�اه به ص�ورت برخط و
بدون محدودی�ت زمانی ،آماده ارائه خدمات بانکی به
مشتریان عزیز است.
مشتریان محترم می توانند پس از دریافت نام کاربری
و رمز عبور که از طریق مراجعه به شعب بانک امکانپذیر
است ،از خدمات این سامانه بهره مند شوند.
مراحل انجام کار
• مراجعه به هر یک از شعب بانک ،تکمیل فرم مربوطه،
دریافت رمز عبور و نام کاربری از شعبه
• ورود به سایت بانکداری اینترنتی بانک رفاه بهنشانــی
 https://www.rb24.irو ی��ا کلی��ک بـ��ر روی لینـ��ک
بانک��داری الکترونیـکی در پورتال بانـک رفاه به نش��انـی
www.refah-bank.ir

• وارد کردن نام کاربری و رمز عبور
• انتخاب عملیات بانکی مورد نظر
• خروج از سامانه ،پس از اتمام عملیات بانکی

سامانه بانکداری اینترنتی
• نمایش فهـرست حسابهای همراه مشتری
• انتقال وجـه به حسابهای همراه مشتری
• انجام عملیات انتقال وجه به سه روش :فوری  -یکبار
در زمان مشخص  -دورهای
• مشاهده وضعیت برگه چک
• تایید مبلغ و تاریخ پرداخت چک صادره
• پرداخـت قبوض
• پرداخت حق بیمه کارفرمایان صندوق تأمین اجتماعی
• تغییر حساب پیشفرض کارت
• غیر فعال کردن رفاه کارت همراه
• تغییر رمز (رمز اول ،رمز دوم)
• مشاهـده مانده حساب

• ارائه صـورتحس��اب (10گ��ردش 30 ،گردش و 50
گردش در محدوده زمانی دلخواه)
• تعیین نام مستعار بـرای حسـاب (مشتـری می توانـد یـک نام
مستعار به شماره حساب خود اختصاص دهد و پس از آن به جای شماده حساب ،در هر

یک از خدمات انتخابی ،نام مستعار نمایش داده می شود).

• امکان افزایش سقف انتقال وجه با استفاده از دستگاه
تولید رمز یکبار مصرف ()OTP
• ام��کان اعالم وضعیت تراکنش مالی انجام ش��ده در
سامانه بانکداری اینترنتی
• ام��کان ارائ��ه خدمات بانک��داری اینترنت��ی به زبان
انگلیسی
• امکان ارائه خدمات به مشتریان خارج از کشور
• امکان نمایش مبلغ مسدود شده و قابل برداشت
نکات امنیتی سامانه بانکداری اینترنتی
• قابلیـت استـفاده از صفـحه کلید شنـاور جهت ورود
نام کاربری و رمز عبور و افزایش ضریب امنیت مشتریان
• امکان شخصیسازی صفحه ورود بانکداری اینترنتی
ب��ا تغییر تن و رنگ دلخ��واه برای نمایش در صفحه ورود
به منظور حصول اطمینان از اتصال به س��امانه بانکداری
اینترنتی بانک رفاه کارگران
• ام��کان به کارگیری رمز یکبار مصرف ( )OTPجهت
افزایش امنیت تراکنشهای مالی
• ارائه راهنماییهای امنیتی الزم به مشتری در هنگام
استفاده از سامانه بانکداری اینترنتی
• جه��ت جلوگیری از س��وء اس��تفاده کالهب��رداران
اینترنتی در اتصال به سایت بانکداری اینترنتی بانک رفاه
کارگران مشتری باید از صحت آدرس بانکداری اینترنتی
بانک رفاه ( )https://www.rb24.irدر نوار آدرس مرورگر
مورد استفاده ،اطمینان حاصل کند.

ف��روش ( )POSو پایانهه��ای کارتخوان ش��عبهای()Pin pad

خدمات قابل ارائه:

•

دریاف��ت وج��ه ازطریق پایانهه��ای خودپ��رداز

•

دریاف��ت وجه از طریق پایانـههای کارتخوان ش��عبهای

•

پرداخت قبوض آب ،برق ،گاز و تلفن از طریق پایانههای

()ATM

بانکرفاه و سایر بانکهای عضو شتاب به صورت  24ساعته
( )Pin padبانکرفاه

خودپرداز ( )ATMو پایانه های فروش ( )POSبانک رفاه و سایر
بانکهای عضو شتاب و درگاه اینترنتی سایر بانکها

•

پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی از

•

امکان خرید کاال و خدمات از طریق پایانههای فروش()POS

طریق پایانه های فروش ( )POSبانکرفاه

بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب و درگاه اینترنتی سایر

بانکها

•

انتق��ال وجه آن��ی از رفاهکارت همراه ب��ه رفاهکارت دیگر

و یا س��ایر بانکهای عضو ش��تاب ازطریق پایانههای خودپرداز
( )ATMبانکرفاه و سایر بانکهای عضو شتاب

•

انتقال وجه آنی از رف��اهکارت همراه به رفاهکارت دیگر و

یا س��ایر بانکهای عضو ش��تاب ازطریق پایانههای کارتخوان

شعبهای ( )Pin padبانکرفاه و سایر بانک های عضو شتاب

•

ام��کان ارائه رم��ز دوم ،کد اعتبارس��نجی ( )cvv2و تاریخ

انقض��اء کارت ازطریق پایانههای خودپ��رداز ( )ATMبانکرفاه
ب��رای خرید ،پرداخت قبوض و ماندهگی��ری اینترنتی ازطریق
درگاههای پرداخت اینترنتی

•

اعالم مانده حساب (موجودی) ازطریق پایانههای خودپرداز

( ،)ATMپایانهه��ای فروش( )POSبانکرفاه و س��ایر بانکهای

عضو شتاب و همچنین ازطریق پایانههای کارتخوان شعبهای
( )Pin padبانکرفاه

•

تغییر رمز ازطریق پایانههای خودپرداز ( ،)ATMپایانه های

بانکرفاه

•

ارائ��ه صورتحس��اب (10گردش آخر حس��اب) ازطریق

•

امکان تغییر حس��اب همراه متصل به رفاه کارت همراه و

پایانههای خودپرداز ( )ATMبانکرفاه

غیر فعال کردن رفاه کارت همراه از طریق بانکداری اینترنتی
سامانه اینترنتی حسابهای همراه بانکرفاه
این س��امانه بهصورت

ش��بانهروزی آماده ارائه
خدم��ات بانک��ی اس��ت.

مشتریان مـیتـواننـد با
مراجعه به هریک از شعب

بانک ،پس از تکمیل فرم

و دریافت رمز عبور ،با وارد ش��دن به سایت سامانه اینترنتی بانک

به نشانی ir.www.rb24از خدمات زیر بهرهمند شوند:

•
• انتقال وجه به حسابهای همراه مشتری
• مشاهده وضعیت چکهای مشتری
• تغییر رمز
• تغییر حس��اب پیشفرض (مرتبط) و نیز غیر فعال کردن
نمایش فهرست حسابهای همراه مشتری

رفاهکارت همراه

•
• دریافت قبوض شرکتهای خدماتی
• ارائه صورتحساب
• دریافت حق بیمه کارفرمایان
• ارائه مانده حساب
• انتقال وجه به حسابهای همراه دیگران
تایید مبلغ و تاریخ چکهای صادره

بان�ک رف�اه به عن�وان یک بان�ک پیش�رو در زمینه
مشتری مداری همواره سعی خود را برای تامین آسایش
و آرامش مش�تریان ،تسریع در ارائه خدمات بانکی و در
نتیجه صرفه جویی در وقت آنان به کار گرفته است.
حساب های یکپارچه همراه خدماتی است در راستای
ای�ن مهم؛ ش�ما عزیزان ب�ا برخ�ورداری از خدمات این
حس�اب ها ،محدود به دریافت خدمات از ش�عبه خاصی
نخواهیـد بـود ،بلکه کلیـه ش�عب بانـک رفاه ش�ما را
می شناسند .این حساب ها به شرح زیر است:
حساب جاری همراه
حساب جاري همراه ،يک نوع حساب جاري الکترونيکي با امکاناتي
ويژه است که خدمات آن در کلیه شعب بانکرفاه قابل استفاده است.
با افتتاح اين حساب ،مشتريان میتوانند در کلیه شعب سراسر کشور،
خدمات خود را دریافت کنند .مش��تریان میتوانند در هر شهري که
بخواهند از حساب خود برداشت کرده و يا مبلغي به آن واريز کنند
و از آخرين دريافتها ،پرداختها و ماندهحس��اب خود ،آگاه ش��وند.
اين خدمات در کليه ش��عب بانک ،بهصورت برخ��ط ( )onlineبراي
پاسخگويي به نيازهاي بانکي مشتريان ،قابل ارائه است.
به دليل حذف بعد مکان (فاصله شعب) در سيستم جاري همراه،
مشتریان نيازي به استفاده از ابزار جابجايي پول همچون حوالهکردن
و يا حمل و نقل چکپول که معايبي مانند خطر س��رقت و يا جعل
را بههمراه دارند ،نخواهند داشت .همچنين به دليل کاهش ترددهاي
غـيــرضروري در سطح شهر ،از صرفه جويي در زمان بهره مند خواهند
ش��ـد .چـنـانـچـه
مشتریان محترم تا
کنون وجه چکهاي
خود را تنها از شعبه
صادرکنن��ده چک

دريافت ميکردند ،با افتتاح این حساب ميتوانند وجه مورد نياز خود را
بدون اتالف وقت در کليه شعب بانک دريافت کنند.
خدمات قابل ارائه:

•
• ارائه صورتحساب به مشتريان از طريق كليه شعب بانكرفاه
• انتقال وجه بين حسابهاي مختلف
• اعالم مانده حساب به مشتريان از طريق كليه شعب بانكرفاه
• وصول چکهاي عهده ساير بانکها
• ارائه خدمات تلفنبانک
• پرداخت قبوض از حساب جاری همراه
• صدور دس��تهچک برای حس��ابجاری همراه در ش��عبه
وصول چک در کمترين زمان

افتتاحکننده حساب
دریافت وجه از حس��اب جاری همراه ،بهوس��یله چک در
کلیه شعب بانکرفاه
امکان واریز وجه به حساب همراه در کلیه شعب بانکرفاه
امكان اخذ كارت و اتصال آن به حساب جاري همراه
ارائه خدمات بانکداری اینترنتی
ارائه خدمات انتقال وجه بین بانکی از طریق ساتنا
ارائه خدمات انتقال وجه بین بانکی از طریق پایا
امکان تایید مبلغ چک و تاریخ چک به منظور جلوگیری از
سوء استفاده از طریق خدمات بانکداری اینترنتی

•
•
•
•
•
•
•

حساب پسانداز همراه
این حساب درراستای
افزایش رضایت مشتریان

راهاندازی شده و مشتریان
براس��اس آن میتوانند با
افتتاح حس��اب پسانداز

هم��راه در یک ش��عبه ،از خدم��ات زیر در کلیه ش��عب بانک
بهرهمند شوند:
شركت در قرعهكشي حساب های پس انداز همراه

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ارائه صورتحساب به مشتريان ازطريق كليه شعب بانكرفاه
انتقال وجه بين حسابهاي مختلف
اعالم مانده حساب به مشتريان ازطريق كليه شعب بانكرفاه
وصول چکهاي عهده ساير بانکها
ارائه خدمات تلفنبانک
پرداخت قبوض از حساب پسانداز همراه
دریافت وجه از حساب پسانداز همراه در كليه شعب بانكرفاه
واريز وجه نقد به حس��اب پسانداز همراه در كليه شعب
بانكرفاه
صدور دفترچه پسانداز همراه در كليه شعب بانكرفاه
امكان اخذ كارت و اتصال آن به حساب پسانداز همراه
ارائه خدمات بانکداری اینترنتی
ارائه خدمات انتقال وجه بین بانکی از طریق ساتنا
ارائه خدمات انتقال وجه بین بانکی از طریق پایا

•
•
•
•
•

حساب سپرده کوتاهمدت همراه
مشتریان می توانند با افتتاح حساب سپرده کوتاهمدت همراه،
نزد یکی از شعب بانکرفاه ،از تمامی خدمات زیر بهرهمند شوند:
پرداخت سود به حساب سپرده كوتاهمدت همراه بهصورت

•

روز شمار
ارائه صورتحس��اب به مش��تريان ازطريق كليه ش��عب

•

بانكرفاه
انتق��ال وج��ه بي��ن
حسابهاي مختلف

•
•

اع�لام مانده حس��اب

به مش��تريان ازطريق كليه

شعب بانكرفاه

•
• ارائه خدمات تلفنبانک همراه
• پرداخت قبوض از حسـاب سپرده كوتاهمدت همـراه
• دریافت وجه از حس��اب سپرده كوتاهمدت همراه دركليه
وصول چکهاي عهده ساير بانکها

شعب بانكرفاه

•

واريز وجه نقد به حساب سپرده كوتاه مدت همراه دركليه

شعب بانكرفاه

•
•
•
•
• ارائه خدمات انتقال وجه بین بانکی از طریق پایا

صدور دفترچه سپرده كوتاهمدت همراه دركليه شعب بانكرفاه

امكان اخذ كارت و اتصال آن به سپرده كوتاهمدت همراه
ارائه خدمات بانکداری اینترنتی
ارائه خدمات انتقال وجه بین بانکی از طریق ساتنا

توجه :در آیندهای نزدیک حس��اب س��پرده سرمایه گذاری

بلن��د مدت همراه نیز به عنوان خدمتی دیگر برای بهره مندی
مشتریان عزیز راهاندازی و ارائه خواهد شد.
رفاه کارت همراه
کارتی است مغناطیسی که میتواند به هر یک از حسابهای

مشتری در س��امانه همراه (پس انداز ،جاری و یا سپرده کوتاه
مدت) متصل باشد .مشتریان دارنده رفاهکارت همراه ،عالوه بر
انجام امور بانکی ازطریق دسته چک و یا دفترچه (دریافت انواع
خدمات توضیح داده شده درخصوص حساب جاری همراه،پس

ان��داز همراه و س��پرده کوتاه
م��دت همراه درکلیه ش��عب

بانکرفاه) میتوانند از خدمات

قاب��ل ارائه توس��ط کارت نیز
بهرهمند شوند.

