کدهای درخواست عبارتند از:
 = Bارسال آخرین مانده موجودی حساب
 = Tارسال سه گردش آخر حساب
 = Fارسال صورتحساب از طریق نمابر به این ترتیب:
شماره نمابر ٭  F٭ رمز ٭ شماره کارت
 = Eارسال صورتحساب بر روی  E-mailبه این ترتیب:
آدرس ایمیل ٭  E٭ رمز ٭ شماره کارت
 = Pتغییر رمز تلفنبان��ک و  S.O.Dبه این ترتیب :رمز
جدید ٭  P٭ رمز ٭ شماره کارت
توجه :چنانچه کد  Mفعال شود هرگونه واریز بهحساب
بهصورت برخط به اطالع مشتریان خواهد رسید.
ارتباط با سامانه تلفنبانک همراه از طریق مرکز فراد
بانک رفاه بهمنظور متمرکز نم��ودن کانالهای ارتباطی
مخاطب��ان با بانک ،ارتباط بین س��امانه تلفنبانک همراه و
مرکز فراد (مرکز جامع اطالعرسانی و پاسخگویی بانک) را
برقرار کرده تا مشتریان محترم بتوانند ضمن تماس با مرکز
مذکور به شماره تلفن  ،)021( 8525عالوه بر خدمات قبلی،
از خدمات تلفنبانک همراه به شرح زیر بهرهمند شوند.
• آخرین موجودی حساب
• سه گردش آخر حساب
• وضعیت چک
• دریافت صورتحساب از طریق دورنگار
• پرداخت قبوض
• پرداخت حقبیمه کارفرمایان
تامین اجتماعی

تلفنبانک شعب
تلفنبانکرفاه باهدف صرفه جویی در وقت ،هزینه و نیز
ارائه خدمات مکانیزه طراحی شده است .مشتریان گرامی
میتوانند با دریافت یک رمز از ش��عبه و گرفتن ش��ماره
تلفنبانک شعبه مورد نظر خود ،بهراحتی به اطالعات زیر
دسترسی پیداکنند:
• آخرین مانده حساب
• وضعیت چکهای واگذاری عهده سایر بانکها
• میزان سود واریزی به حساب
• پیگیری وضعیت یک چک
• دریافت صورتحساب از طریق نمابر
• اعالم سه گردش آخر حساب
• امکان پرداخـت قبـوض ش��ـرکتهای خـدماتی (آب،
برق و )...
• امکان تغییر رمز
تلفنبانک همراه
برای اس��تفاده از خدمات تلفنبانك همراه ،مش��تريان
محترم مـي توانند پـس از دريافـت رمـز (ازيكي از شعب
بانك رفاه) در هر س��اعت از ش��بانه روز ،با ش��ماره تلفن
 8307از خـدمات ارائه شده زیـر بهره مند شوند :
• اطالع از آخرین موجودی
• اطالع از سه گردش آخر
• اطالع از وضعیت یک چک
• دریافت و ارسال صورتحساب از طریق نمابر
• پرداخت قبوض آب ،برق ،گاز و تلفن
• تغییر شماره عبور ( تغییر رمز)
• امکان پرداخت حق بیمه کارفرمایان

سامانه اطالع رسانی حساب های همراه ()S.O.D
اس��تفاده از خـدمـات  ،SODازطریـق ارسـال پیـام
مناس��ـب حـ��اوی درخـواس��ت مش��تـری از طـریـق
 SMSبـه سیس��تم مرکزی  SODصـورت میپـذیـرد
کـ��ه بـهایـ��ن منـظ��ور ابتـ��دا بایـ��د نس��بت بـ��ه
فعـا لکـردن خـدمت مـذک��ور ازطریـق تلفـنهمـراه
ب��ا ارس��ال پی��ام زی��ر بهیک��ی از ش��مار هتلفـنهای
،09123063120 ،09121403360 ،300066
 09123437660اق��دام ک��رد.
«شماره تلفن همراه مشتری ٭  m٭ رمز تلفنبانک ٭ شماره حساب مشتری»

س��پس درخواس��ـت خود را ،ازطریق یـکی از کدهای
مورد درخواس��ت بهش��رح زیر ب��ه مرکز س��امانه مذکور
بفرستید.
کد درخواست ٭ رمز تلفنبانک ٭ شماره حساب مشتری

کدهای درخواست عبارتند از:
 = Bارسال آخرین مانده موجودی حساب
 = Tارسال سه گردش آخر حساب
 = Cارسال وضعیت برگ چک موردنظر
 = Fدر خواست  25گردش آخر حساب روی فاکس
 = Hارسال راهنمای استفاده از سیستم
 = Eارسال  25گردش آخر حساب روی E-mail
توجه :پس از فعال نمودن سامانه  SODتغییر
در مانده حساب به صورت خودکار و بالفاصلـه،
با ارسال پیامک به مشتری اعالم میشود.

تلفنبانک و  SODبرای دارندگان کارت
تلفنبانک جهت دارندگان رفاه کارت و رفاه کارت
همراه  -شماره تلفن )021( 84043000
• اطالع از آخرین موجودی
• اطالع از سه گردش آخر
• دریافت صورتحساب از طریق نمابر (25گردش)
• اطالع از آخرین سود واریزی به حساب
• مسدود نمودن کارت (اعالم مفقودی کارت)
• تغییر رمز (تلفنبانک و )SMS
• پرداخت قبوض
• پرداخت قبوض خاص (حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی)
تلفنبانک جه�ت دارنـدگان کـارت هـای ش�تابی-
شماره تلفن )021( 84043000
• اطالع از آخرین موجودی
• پرداخت قبوض
• پرداخت قبوض خاص (حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی)
 S.O.Dبـرای دارنـدگان کارت
اس��تفاده از این خدمت ب��ا تفاوتهایی همانند S.O.D
حس��اب همراه است .مش��تریان محترم میتوانند ازطریق
تلفنهمراه به شماره  300065پیام کوتاه فرستاده و پس
از فعالکردن این خدمت (ش��ماره تلفن همـراه مشتـری
٭  m٭ رمز ٭ شماره کارت ) درخواست خود را ،ازطریق
یکی از کدهای مورد درخواس��ت به ش��رح زی��ر به مرکز
سامانه مذکور بفرستند.
کد درخواست ٭ رمز تلفنبانک ٭ شماره کارت

