سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)
ساتنا (سامانه تسويه ناخالص آني) نظامي الکترونيکي
اس��ت که نق��ل و انتقال وجوه مش��تريان را بي��ن بانکها،
بهصورت آني و بدون نياز به مراجعه مشتري به شعبه بانک
مقصد ،انجام ميدهد.
با استفاده از ساتنا ،دیگر مراجعه به شعبه بانک ديگر
بهمنظ��ور واريز وجه به حس��ابهاي خود ،نیاز نیس��ت و
این مس��ئله باعث کاهش تردد و جلوگيري از اتالف وقت
مش��تريان ميشود .همچنين با استفاده از اين سامانه که
امنيت بااليي دارد و ميتواند جايگزين مناسبي براي چک
بينبانکي باش��د ،امکان انتقال وجه به هر ميزان و بدون
اخذ هيچگونه کارمزدي در سريعترين زمان ممکن به هر
شعبه از هر بانک در سراسر کشور فراهم شده است.
ب��رای برخ��ورداری از این امکان ،مش��تري ميتواند با
مراجعه به ش��عبهاي که در آن حساب دارد فرم مخصوص
«دس��تور پرداخت از طريق س��امانه تس��ويه ناخالص آني
(ساتنا)» را دريافت کرده و پس از تکميل مندرجات آن به
همراه مدارک احراز هويت و س��اير مدارک الزم به متصدي
ش��عبه تحويل دهد ،که در اين صورت برداش��ت از حساب
صادرکننده ،دستور پرداخت به صورت آني صورت پذيرفته
و بانک تعهد ميکند وجه موردنظر را در فاصله زماني ساعت
کار س��اتنا که از سوي بانک مرکزي تعيين شده ،در همان
روز از طريق اين سيستم ،به بانک ذينفع انتقال دهد.
مدارک الزم
• اصـ��ل کارت ملـ��ي بـ��راي احـراز هويت مش��تري
(دستور دهنده) مطابق مقررات
• ساير مدارک (وکالتنامه و  ) ...که به صالحديد بانک ممکن

است براي برداشت وجه از حساب مبداء ضرورت داشته باشد.
سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی بانکها (( )ACHپایا)
سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی یکی از پروژههای سیستم
نظام جامع پرداخت است و کمک شایان توجهی به گسترش
بانکداری الکترونیکی در کش��ور خواهد کرد .این س��امانه
ب��رای پرداختهای با مبالغ خرد اما تعداد زیاد و به صورت
بینبانک��ی (پرداخ��ت از یک بانک به بان��ک و یا بانکهای
دیگر) طراحی شده و موارد زیر را شامل می شود:
• پرداخت حقوق کارکنان یک سازمان
• پرداخت سود سهام
• پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی
• حوالههای بین بانکی انفرادی
توجه :ص��دور حوالههای گروهی پای��ا ( )ACHاز طریق
سامانه همراه ،خدمتی است که در آینده ای نزدیک راهاندازی
خواهد شد .با فعال شدن این خدمت ،مشتری قادر خواهد بود
با استفاده از پایا ،وجه مورد نظر خود را به گروهی از حسابها
نزد بانکهای دیگر ،در زمانهای مشخص در روز واریز کند.
سامانه سحاب
س��امانه « سحاب» سیستمی الکترونیکی است که حواله
وج��ه از کارتبانک ش��ما ب��ه کارتبانک دیگ��ر را امکانپذیر
میس��ازد .برای انجام انتقال وجه ازطریق این سامانه ،ضروری
اس��ت به خودپرداز بان��ک (انتقالدهنده) ی��ا خودپرداز بانک
گیرنده وجـه ،درگاه پرداخت اینترنتی بانک انتقالدهنده و یا
پایانه شعبهای ( )Pinpadبانک انتقال دهنده یا گیرنده مراجعه
فرمایید .ازطریق این سامانه انتقال وجه بهصورت آنی ،از بانکی
به بانک دیگر انجام میشود.

