گزینه مربوط به انتقال وجه
ب��ا انتخاب گزینه انتق��ال وجه ،صفحه « انتقال به کارت»
نمای��ش دادهمیش��ود .پس از انتخ��اب گزین��ه مذکور صفحه
«رم��ز خ��ود را وارد نمایید» نمایش دادهمیش��ود .پس از ورود
رمزکارت و تایید آن ،پیغام « منتظر بمانید ،دریافت اطالعات»
نمایش دادهمیش��ود .سپس مش��خصات کارت مقصد (نام ،نام
خانوادگی و مبلغ مورد انتقال روی دس��تگاه کارتخوان ش��عبه
نشان دادهمیشود .درصورت صحت مشخصات ،اطالعات توسط
مشتری تایید و عملیات انتقالوجه صورت میپذیرد.
الزم به ذکر اس��ت درصورت انتقال وجه شتابی کارمزد طبق
تعرفه کسر میشود.

•

گزینه مربوط به تغییر رمز
با انتخاب گزینه تغییر رمز ،صفحه «رمز خود را وارد نمایید»
نمایش دادهمی شود .پس از وارد کردن رمز و تایید آن صفحه «رمز
جدید را وارد نمایید» نشان دادهمیشود (رمز وارد شده باید حداقل4
رقم باشد) پس از واردکردن رمز جدید و تایید آن صفحه « رمز جدید
را تکرار نمایید» نمایش دادهمیشود .رمز جدید خود را مجددا ً وارد و
تاییدکنید .به این ترتیب عملیات تغییر رمز صورت میپذیرد.

•

پایـانه فـروش ()POS

پایانه فروش وسیلهای برای انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه
فروش اس��ت که توس��ط آن یک مشتری در هرلحظه از زمان و
مکان که قص��د خرید کاال یا دریافت خدمات��ی را دارد ،پس از
اتصال به شبکه الکترونیکی مطمئن و تعیین هویت ،وجهی را از
حس��اب بانک خود به حساب فروشنده منتقل میکند .خدمات
قابل ارائه ازطریق دستگاههای پایانه فروش به شرح زیر است:
ام��کان پرداخ��ت قبوض آب ،ب��رق،گاز و تلف��ن ازطریق
کارتهای رفاه و کارتهای سایر بانکهای عضو شتاب
پرداخ��ت حق بیمه کارفرمای��ان صندوق تامین اجتماعی
ازطریق کارتهایرفاه و کارتهای سایر بانکهای عضو شتاب
پرداخ��ت بهای کاالی خریداریش��ده یا خدمات ازطریق

•
•

•

کارتهای بانکرفاه و یا کارتهای سایر بانکهای عضو شتاب
اعالم موجودی حساب (ماندهگیری)
ارائه گزارش ریز تراکنشهای خرید ،قبوض (آب ،برق ،گاز
و تلفن ) و حق بیمههای پرداختشده تا هفت روز
تغییر رمز مشتری
خرید شارژ اعتباری تلفن همراه

•
•
•
•

راهنمای استفاده از خدمات قابل ارائه توسط پایانههای
فروش ()POSرفاه
انتخاب گزینه فهرست از روی پایانهفروش ()POS
انتخاب گزینه Refah-GMA
انتخاب گزینه سرویس مشتری
انتخاب نوع خدمات ،شامل:

•
•
•
•

•
•

خـریـد
موجــودی

•
•

تامیناجتمـاعی
پرداخـت قبـوض

گزینه مربوط به خرید
باانتخاب گزینهخرید ،پیغام«کارت خود را بکشید»روی صفحه
نمایش ،نشاندادهمیشود که باید کارت خود را بهگونهای که نوار
مغناطیسی آن رو به دستگاه کارتخوان باشد ،از شیار دستگاه عبور
دهید .س��پس پیغام « ورود رمز» روی صفحه نشاندادهمیشود.
پ��س از ورود رمز و تایید آن ،مبل��غ موردنظر را واردکنید و کلید
تایید را فش��اردهید .ب��ه این ترتیب عملیات خرید انجامش��ده و
دستگاه دو رسید پرداخت برای فروشنده و خریدار ارائه می کند.
نکت�ه :در برخی از پایانههای فروش ( )POSرفاه برای خرید ،پس از
کشیدن کارت روی دستگاه ،رمز و مبلغ موردنظر را واردکرده و عملیات
پرداخـتوجه انجـام میشود و نیـازی به طی مراحل مذکور نیست.

•

گزینه مربوط به پرداخت حقبیمه کارفرمایان صندوق
تامیناجتماعی
ب��ا انتخاب گزین��ه تامیناجتماعی ،پیغ��ام«کارت خود را
بکشید»روی صفحه نمایش ،نش��ان دادهمیشود که باید کارت

•

خود را به گونهای که نوار مغناطیسی آن رو به دستگاه کارتخوان
باش��د ،از شیار دس��تگاه عبوردهید .سپس پیغام «ورود رمز» بر
روی صفحه نش��ان دادهمیش��ود .پس از ورود رمز و تایید آن،
صفحه«شناسه پرداخت» روی صفحه دستگاه ظاهرمیشود که
باید شمارهشناسه درجشده روی فیش حقبیمه را وارد دستگاه
کنید .پس از ورود شناسه پرداخت صفحه «مبلغ به ریال» نمایش
دادهمیشود که باید مبلغ مندرج در فیش حق بیمه را وارد کرده
و س��پس گزینه تایید را انتخاب کنید .ب��ه این ترتیب عملیات
پرداخت ح��ق بیمه صندوق تامیناجتماع��ی صورتپذیرفته و
دستگاه رسید پرداخت ارائهمیکند.
گزینه مربوط به موجودی
با انتخاب گزینه موجودی ،پیغام «کارت خود را بکش��ید»
روی صفحه نمایش دادهمیشود که باید کارتخود را بهگونهای
که نوار مغناطیس��ی آن روبه دس��تگاه کارتخوان باش��د،از شیار
دستگاه عبور دهید .سپس پیغام «ورود رمز» روی صفحه نشان
دادهمیش��ود .پس از ورود رمز و تایید آن ،موجودی کارت روی
صفحه نمایش ،نشان دادهمیشود و درصورت نیاز ،میتوانید مبلغ
موجودی را بهصورت رسید چاپشده از دستگاه دریافتکنید.

•

گزینه مربوط به پرداخت قبوض
با انتخاب گزینه پرداخت قبوض ،پیغام«کارت خود را بکشید»
روی صفحه نشان دادهمیشود که باید کارت خود را بهگونهای که
نوار مغناطیسی آن رو به دستگاه کارتخوان باشد ،از شیار دستگاه
عبوردهید .سپس پیغام«ورود رمز»روی صفحه نشان دادهمیشود.
پ��س از ورود رمز و تایید آن ،صفحه«شناس��ه قبض»روی صفحه
دستگاه ظاهر میشود که باید شماره شناسه درجشده روی قبض
(آب ،ب��رق ،گاز ،تلف��ن) را واردکنید .پس از ورود شناس��ه قبض و
سپس شناسه پرداخت را واردکرده و پس از آن اطالعات مربوط به
نوع قبض (آب ،برق ،گاز ،تلفن) مبلغ درجشده روی قبض (به ریال)
روی صفحه نش��ان دادهمیشود .پساز کنترل و اطمیناناز صحت
اطالع��ات گزینه «بل��ی»را انتخاب کنید .بهای��ن ترتیب ،عملیات
پرداخت قبض انجامشده و دستگاه ،رسید پرداخت ارائه میکند.

•

دستگاههای خودپرداز ()ATM

پایانه خودپرداز دستگاهی است که به مشتریان (استفاده کنندگان)
اجازه میدهد با استفاده از کارتهای الکترونیک از خدمات ارائه
شده بر روی آن استفادهکنند.
خدمات قابل ارائه:
دریافت وجه
پرداخت قب��وض آب ،برق ،گاز و تلفن ازطریق کارتهای
رفاه و کارتهای سایر بانکهای عضو شتاب
ام��کان انتقال وجه بین کارتهای رفاه و کارتهای س��ایر
بانکهای عضو شتاب تا سقف  30000000ریال در یک روز
س��پردهگذاری ازطری��ق پاک��ت ( ازطري��ق  103پايان��ه
خودپرداز)
پرداخت وجه نقد تا سقف  2000000ريال در یک روز
امکان اعالم موجودی حس��اب ( ماندهگیری ) از كارتهاي
رفاه و ساير بانكها
ارائه صورتحس��اب مختصر ( تا  10گردش آخر حساب )
صرفاً براي كارتهاي رفاه
دریافت رمز اینترنتی و کد اعتبار سنجی ()cvv2
امکان تغییر رمز کارتهای بانک رفاه
انتقال وجه (کمک های مردمی) به سازمانهای خیریه

کلید  Enterرا فشاردهید.
 )4انتخ�اب نوع خدمات :پ��ساز وارد کردن ش��مارهرمز،
جدول انتخاب نوع خدمات روی صفحه ظاهر میشودکه شامل
گزینههای زیر است .با فشاردادن کلید مقابل هریک از خدمات،
میتوانید عملیات موردنظر را انتخاب کنید:

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

راهنمای استفاده:
 )1ورود کارت :ابت��دا کارت خ��ود را ،از طرفی که با عالمت
مشخص شده است وارد ورودی کارتخوان کنید.
 )2انتخاب زبان ( :این صفحه برای دارندگان کارتهای رفاه
ظاهر نمیشود ) ،با ورود کارت به کارتخوان ،صفحه انتخاب زبان
ظاهر میشود .درصورت انتخاب زبان فارسی کلیه پیامهای سیستم
به زبان فارسی و در غیـر اینصـورت بهزبان انگـلیسی خواهد بود.
برای انتخاب زبان موردنظر ،کلید مقابل آن را فشار دهید.
ً
 )3ورود رمز :پس از انتخاب زبان فارسی ،پیام«لطفا شماره
رمز خود را وارد کنید و کلید ثبت را فشار دهید» بر روی صفحه
ظاهر می ش��ود ،رمز خود را ازطریق صفحه کلید وارد و سپس

بـرداشت وجه
صـورتحـساب
پـرداخـت قبوض
تغیــیر رمــز

•
•
•
•

اعالم موجـودی
سپـرده گذاری
انتقــال وجــه
خروج

گزینه مربوط به برداشت وجه
با انتخاب گزینه برداشت وجه ،فهرست مبالغ قابل برداشت ،روی
صفحه نمایش دادهمیشود .برای دریافت مبلغ موردنظر ،کلید مجاور
آن را فش��اردهید ،دستگاه پساز پردازش درخواست شما ،به ترتیب
کارت ،پول و رسید را از دریچههای مخصوص خود خارج میکند.

•

توجه :چنانچه دیرتر از 30ثانیه ،اقدام به برداش��ت پول درخواستی
کنید پول شما توسط دستگاه ضبط میشود.

درص��ورت انتخاب گزین��ه «مبالغ دیگر» ،مبل��غ موردنظر را
ازطریق صفحهکلید دستگاه بهریال واردکنید( باید عدد واردشده
مضرب��ی از عدد  10.000ری��ال و حداکث��ر  2.000.000ریال
باش��د) .پس از انتخاب مبلغ موردنظر ،کلید ثبت را فشاردهید.
بدین ترتیب عملیات برداشت وجه انجام میشود.
گزینه مربوط به اعالم موجودی
با انتخاب گزینه اعالم موجودی ،پیغام « آیا رسید می خواهید ؟»
روی صفحه نمایش ،نشان دادهمیشود .با انتخاب گزینه «بلی»
رسید حاوی موجودی حساب خود را از دستگاه دریافتمیکنید
و ب��ا انتخاب گزینه «خیر»میتوانید مبلغ موجودی خود را روی
صفحه نمایش مشاهدهکنید.
گزینه مربوط به صورتحساب
ب��ا انتخاب ای��ن گزینه ،گزینه «درخواس��ت صورتحس��اب

•

•

مختصر» روی صفحه نمایش نشان دادهمیشود .با انتخاب گزینه
فوق ،ده تراکنش آخر حس��اب ارائهمیشود( .تراکنشهای واریز
و برداش��ت مربوط به روز جاری د ر اینصورت حس��اب نمایش
دادهنمی شود).
توج�ه :برای دریافت صورتحساب کلی باید به یکی از شعب
بانکرفاه مراجعهکنید.
گزینه مربوط به سپردهگذاری
با انتخاب گزینه سپردهگذاری ،واریز وجه بهصورت نقد و یا
چک امکانپذیر است .بهاینصورت که وجه نقد یا چک موردنظر
خود را داخل پاکت ارائهش��ده توسط دستگاه قرارداده و مجددا ً
آن را به دستگاه تحویلدهید.
توجه :در حال حاضر سرویس مذکور ،روی تعدادی از پایانههای
خودپرداز بانکرفاه (تعداد 103پایانه) قابل ارائه است.

•

گزینه مربوط به پرداخت قبوض
ب��ا انتخاب گزینه پرداخت قبوض ،صفحه پرداخت قبوض
که ش��امل دو گزین��ه «پرداخت قبض توس��ـط صفحه کلیـد»
و «پرداخت قبض توس��ط بارکد» اس��ت ظاهر میش��ود .پساز
انتخـاب گزینـه «پرداخـت قبض توسط صفـحه کلید» ،پیـغام
«لطفاً شمارهشناسه قبض خود را واردنمایید» ظاهرمیشود.
شناس��ه قبض چاپش��ده بر روی قب��ض را واردکنید .پساز
ورود شناسه قبض و تایید آن پیام«لطفاً شناسه پرداخت را وارد
نمایید» ظاهر میشود ،شناسه پرداخت چاپشده روی قبض را
واردکنید .پس از تایید اطالعات قبض ش��امل شناسهپرداخت،
دورهپرداخت و مبلغ قبض ،روی صفحه ظاهر میشود درصورت
تایید ،مبلغ قبض از حسابکارت شما کسر و رسید پرداخت آن،
توسط پایانه چاپ و ارائه میشود.

•

گزینه مربوط به انتقال وجه
ب��ا انتخاب گزین��ه انتقال وجه ،صفحه«انتقال به کارت» و
پساز انتخـاب گزینـه مذکور ،صفحه «ش��ماره کارت مقصد را
وارد نمایید» نشان دادهمیشود .پس از ورود شمارهکارتمقصد
(که حداق��ل 16رقم و حداکثر 19رقم اس��ت) و انتخاب گزینه

•

تایید ،ن��ام و نامخانوادگی صاحب کارت نمایش دادهمیش��ود.
پ��س از کنترل اطالعات و اطمین��ان از صحت آن ،گزینه تایید
انتخابمیشود .سپس روی صفحه «مبلغ موردنظر را وارد نموده
و دکمه تایید را فشاردهید» نمایش دادهمیشود .مبلغ موردنظر
را واردکرده و گزینه تایید را انتخابکنید .در اینصورت عملیات
انتق��ال وجه با موفقیت انجامش��ده و پایان��ه خودپرداز ()ATM
رسید ارائه می کند.

توجه :الزم به ذکر است :درصورت انتقال وجه شتابی ،کارمزد طبق
تعرفه کسر میشود.

گزینـ�ه مربـ�وط به تغییر رم�ز و دریافـت  cvv2و
تاریخ انقضاء:
تغیی��ر رم��ز کارتهایرف��اه صر ًف��ا ازطری��ق پایانهه��ای
خودپ��رداز( )ATMبانکرفاه میس��ر اس��ت .با انتخ��اب گزینه
تغییررم��ز ،صفحهای ش��امل دو گزینه  -1 :تغیی��ر رمز اول -2
تغیی��ر و یا تخصیص رمزدوم (بین  5تا  12کاراکتر) ( -دریافت
ی شود.
 cvv2و تاریخ انقضاء) نمایش داده م 
گزین��ه «تغییر رم��ز اول» را انتخاب کنید .ب��ا انتخاب این
گزین��ه ،صفحه « لطفاً رمز جدید خ��ود را واردنمایید و کلید
ثبت را فش��ار دهید» نمایش داده میش��ود .پس از ورود رمز
جدید و فش��ردن کلید ثبت ،صفحه «لطفاً رمز خود را مجددا ً
وارد نمایید و کلید ثبت را فش��اردهید» نمایش داده میشود.
پس از ورود مجدد رمز و فش��ردن کلید ثبت ،رمز کارت شما
تغییریافته و پیغام«تغییر رمز با موفقیت انجام ش��د» نمایش
دادهش��ده و کارت از کارتخوان خارج میش��ود .برای دریافت
 cvv2و تاری��خ انقضاء گزین��ه دوم را انتخاب کرده و مراحل
ف��وق را تکرار کنی��د و با چاپ رس��ید میتوانید کد  cvv2و
تاری��خانقض��ایکارتخ��ودرادریافتکنی��د.

•

پایانه های کارتخوان شعبهای () PINPAD

ازطریق پایانههای کارتخوان شعبهای میتوان خدمات زیر را
از شعب بانکرفاه دریافتکرد:
ام��كان واري��ز آني وج��ه به حس��اب رفاهكارت تا س��قف
 150/000/000ریال در يك روز

•

•

ام��كان برداش��ت وج��ه از حس��اب رف��اهكارت تا س��قف
 500/000/000ریال در يك روز
امکان اعالم موجودی حساب (مانده گیری)
امکان تغییر رمز کارتهای بانکرفاه
ام��کان انتقالوجه بین کارتهای رفاه و کارتهای س��ایر
بانکهای عضوشتاب تا سقف 150ميليون ريال در یکروز

•
•
•

راهنمای استفاده از کارتخوان شعبهای ( ) PINPADرفاه

 )1ورود کارت :ابت��دا کارت خ��ود را بهگون��های ک��ه نوار
مغناطیسی آن رو به دس��تگاه کارتخوان باشد ،از شیار دستگاه
عبوردهید.
 )2انتخاب نوع خدمات :پس از کشیدن کارت در دستگاه
کارتخوان و انتخاب گزینه منو ،فهرست خدمات قابلارائه ازطریق
پایانه کارتخوان شعبه ،روی صفحه نمایش نشان دادهمیشود که
ش��امل گزینههای زیر اس��ت .با انتخاب هر یک از این گزینهها
میتوانید عملیات موردنظر را انجامدهید:

•
•

برداشــت وجــه
انتقـــال وجـــه

•
•

مــوجــودی
تغیــیـر رمــز

گزینه مربوط به برداشت وجه
ب��ا انتخ��اب گزینه برداش��ت وجه ،صفح��ه «رمز خود را
وارد نمایید»نمایش دادهمیش��ود ،پس از ورود رمز و تایید آن
بهترتیب پیامه��ای «لطفاً منتظر بمانی��د ،دریافت اطالعات»
و «لطفاً منتظر بمانید ،ارس��ال اطالع��ات» روی صفحه ظاهر
میش��ود .س��پس عبارت «مبلغ برداش��ت  ......ریال میباشد»
نمایش داده میش��ود که پس از اطمینان از صحت آن گزینه
تایید را انتخاب کنید .به این ترتیب عملیات برداش��ت وجه از
حساب انجام میشود.

•

گزینه مربوط به موجودی
با انتخاب گزینه موجودی ،پیغام «رمز خود را وارد نمایید»روی
صفحه ظاهر میشود .پس از وارد کردن رمز و تایید آن موجودی
حساب نمایش دادهمیشود.

•

