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را برای مشتریان خود فراهم آوره است که بدون نیاز  شبکه ی بانکداری الکترونیکی این امکان با راه اندازی رات امانه بانک صادس

توان به   . از قابلیت های اینترنت بانک صادرات می رسیدگی به امور بانکی خود بپردازندمراجعه حضوری به شعب این بانک به  به 

 و کامپیوتر اشاره کرد. همراه   گر های تلفنمرور پذیری ق تطاب چند زبانه بودن و 

کاربران   ی دهد، ممکن است برخ ی ه مارائ  انی را به مشتر ترده ای و گس  خدمات متنوع ران ی بانک صادرات انه ساماکه   نی با توجه به ا

به آموزش  ه از این رو در این مقال. ندی آن استفاده نما یحضور   ری اطالع نداشته و نتوانند از خدمات غ این سامانه  ی از تمام بخش ها

کداری الکترونیکی به صرت  سامانه بان در ام ت ن ثب  یو چگونگ رود به سامانه و نحوهاصول کار با این سامانه مانند برخی از 

 یری و گام به گام پرداخته شده است. تصو

 

 سامانه بانک صادرات نحوه ثبت نام در  

مراحل  عضو شوید برای این منظور  ست در ابتدا در این سامانهرود در این سامانه هستید الزم ادر صورتی که مایل به ثبت نام و و

 نبال کنید:زیر را د

همچنین می توانید به   .انتخاب نمایید شوید و گزینه اینترنت بانک را  bsi.irابتدا وارد سایت رسمی این بانک به آدرس  •

 اینترنت بانک شوید.  وارد صفحه ی مربوط به  ib.bsi.irم با وارد کردن نشانی ورت مستقی ص

مام  یقی شامل ت ) اشخاص حق نواع حقیقی و حقوقی است مشخص نمایید.که شامل ارا ب خود احسنوع این مرحله باید  رد •

ها و سازمان هایی است که فعالیت تجاری یا غیر تجاری خاص خود ار انجام می   ت حقوقی شامل شرک و اشخاص  انسان ها

 ( دهند

 ل نمایید.طه را تکمی ضویت مربوم عفر •

رقمی را به   10ت یک نام کاربری د راین صورت بانک صادرا  یدوارد نمای  کاراکتر 7  رپیشنهادی خود را د  ینام کاربر •

 . شماره پیگیری داده می شود یک پایان ثبت نام به شما  باشما ارائه می دهد. 
 

 رات ری ثبت نام در سامانه بانک صاد نمای تصوی راه

 توضیحاتی همراه با تصاویر مرتبط با هریک ارائه شده است. ثبت نام در این سامانه آسان تر شدن در ادامه برای 

و یا کافی  رات را جستجو کنید  رورگر خود عبارت سامانه بانک صادت نام در سامانه بانک صادرات در م ب در مرحله اول برای ث 

 کلیک نمایید. ib.bsi.ir بر روی آدرساست تا 

های  گزینه کاربرد سپهر را انتخاب نمایید. اینتذنت بانک ه شده گزینه یش دادسمت چپ صفحه ی نما و  رحله دوم در قسمت باالدر م

 به طور جداگانه توضیح داده خواهد شد. بانک در ادامه  بانک و همراه تلفن 

تصویر   ه درکدر مثالی .شخاص حقیقی یا حقوقی را انتخاب نماییداهای گزینه  ، یک از ر قسمت قبلبا توجه به توضیحات ارائه شده د

آدرس صفحه مختص اشخاص  شید که توجه داشته با به صورت پیش فرض انتخاب شده است.، اشخاص حقیقی نیدزیر مشاهده می ک

 . دی انتخاب کن  د،ی که انجام داده ا ی را بر اساس نوع افتتاح حساب   نهی گز نی است. ا گری کدی از  زی متما یو حقوق یقی حق

ه  پس از مطالع  .شود می  ای حاوی شرایط عضویت در اینترنت بانک صادرات نمایش داده عضویت صفحه  با کلیم بر روی گزینه 

 . دی "ارسال" را بزن  نه ی و گز دی کن  کی دارم" کل  ی فوق اعالم م  طی "موافقت خود را با شرا  زینهشرایط تیک گ

 

حساب  که در آن شعبه ای  کدات شخصی خود را پر نمایید. در صورتی که  امل اطالع، فقط کافی است فرم مربوطه شدر مرحله آخر

خود را   ی رقم 7گذرواژه  طه را انتخاب نمایید.ید و در غیر این صورت نام شهر و نام شعبه ی مربورا وارد کن ید را می دانید آن دار

کد   ک ی  تی ود. در نهارقم آن عدد اضافه شده توسط بانک است( به شماره تماس شما ارسال ش 3)  ی رقم 10تا گذرواژه   دی انتخاب کن 

 خواهد شد.  امک ی شما پ  یبرا یری گی پ 



 

 ه سامانه بانک صادرات رود ب ه وراهنمای تصویری نحو

 د. نه ثبت نام کرده باشید می توانید به سادگی با گذراندن مراحل زیر وارد سامانه شوی ماین سار صورتی که از گذشته در اد

 شوید.  ib.bsi.irدر ابتدا وارد سامانه به نشانی  •

دریافت  ی که در تصویر زیر نمایش داده شده اند وارد نمایید. را در کادر های  خود ربری و رمز عبور در مرحله بعد نام کا •

طریق پیامک  اب، هم بانک و یا از  ه روش رمز ی یکی از س  اب ورود به سامانه در هر بار یک بار مصرف رمز عبور 

 نک امکان پذیراست. اب 

 

 امکانات اینترنت بانک صادرات 

بانک صادرات   نترنتی کند. از امکانات ا ی به دارندگان حساب ارائه م ینوع خدمت بانک 50از   ش ی ب  رانی بانک صادرات ا نترنتی ا

 :را به صورت خالصه نام برد  ری توان موارد ز یم

 ی تراکنش آخر و صورت حساب دوره ا  30  افتی صورت حساب: در  خدمات •

 ساتنا  ا،ی پا ،یشتاب   ری و غ  یکارت به کارت شتاب  ،یبانک نی ب  ت ی بدون محدود یمشتر  یحساب ها  انی وجه: م انتقال •

 الت ی و اقساط تسه یبانک  نی : پرداخت اقساط ب التی تسه •

 ...کارت ورمز دوم  ریی : مسدود کردن کارت، اطالع از مانده حساب، تغیکارت بانک خدمات •

 مربوط به چک و دسته چک  خدمات •

 قبوض   پرداخت •

 نی حساب به صورت آنال افتتاح •

 ی ارز یحساب ها  افتتاح •

 

 یاب جدید ت رمزدرخواس 

از دست داده باشد   یب ی به هر ترت  ای و  وب ی خود را مفقود، مع  یسخت افزار  ابی دستگاه رمز ریان این بانکی از مشت یک کهی در صورت 

خدمت استفاده   نی از ا قادر خواهد بودخود باشد،   ابی نوع رمز ریی تغ ای و   یافزار   نرم اب ی شماره تلفن همراه رمز ریی خواستار تغ ای و 

.  دی مراجعه نمابه یکی از شعب این بانک معتبر  یت ی و مدارک هو یری گی شماره پ  ننموده و پس از زمان اعالم شده با در دست داشت 

 .دی نما ی ام مدرخواست اقدرسیدگی به نسبت به  ت ی شعبه پس از احراز هو

 

 گی فعال سازی نام کاربری در سامانه بانک صادرات چگون 

به غیرفعال سازی   قداماگر به قصد ا سه بار پی در پی اشتباه وارد نمایند و یا  را  یا رمز عبور  ونام کاربری  در صورتیکه کاربران

خدمت در    نی با استفاده از ا توانی مآن ها در بانک صادرات غیر فعال خواهد شد. در این صورت حساب خود نمایند نام کاربری 

خدمت به صورت    نی فعال شده باشد با استفاده از ا ر ی غ یبا ورود سه بار رمز اشتباه نام کاربر کهی نمود. در صورت  یخواست فعالساز 

  رفته ی صورت پذ رهی غ ای  ی فعالساز  ری با استفاده از خدمت غ یفعال شدن نام کاربر  ری غ کهی شود و در صورت  یفعال م  ینام کاربر یآن 

  یمعتبر به شعبه انتخاب  یت ی و مدارک هو یری گی در دست داشتن شماره پ با  یروز پس از ثبت درخواست فعالساز   کی باشد، الزم است 

ق دستور هایی که در  سازی تنها کافی است مطابق تصویر زیر گزینه فعال سازی را انتخاب و مطاب  فعال برای   مراجعه نمود. 

 ند عمل نمایید.د نمایش داده می شوصفحات بع

 

 

 تلفن بانک صادرات چیست؟ 



خدمات    یروز عالوه بر ارائه برخساعات شبانه  یبانک صادرات است که در تمام یمهم ارتباط یهااز سامانه  یکی سپهر  ی صدا

  ی شده است ی مشتریان این بانک راه انداز مندکه در راستای افزایش رضایت  دارد انی مشتر یدر رفع مشکالت و راهنمائ  یسع ،یبانک

 ونه کارمزدی نمی شود. آن شامل هیچ گکه استفاده از خدمات 

 

 نحوه استفاده از تلفن بانک صادرات 

 این سرویس تنها دو شرط الزم است: برای استفاده از خدمات 

 ( پرداختی و انتقال وجه باشید ) برای انجام عملیات رمز دوم آن را دریافت کرده که  رانی داشتن حساب نزد بانک صادرات ا  •

 ٠٩٦٠٢ یری گشماره  ق ی سپهر از طر ی تماس با سامانه صدا ی برقرار •

از دو روش استفاده   توانیم  1 دی و فشردن کل ٠٩٦٠٢ یری گاستفاده از خدمات قابل ارائه در تلفن بانک سپهر، پس از شماره  یبرا

 :کرد

پس از افتتاح حساب، درخواست صدور سپهر کارت خود را به   بایدحالت   نی اول: استفاده از شماره کارت که در ا روش  •

 :دیی جهت اختصاص رمز دوم اقدام نما ل ی کارت به روش ذ افت ی شعبه ارائه و پس از در

 ی توسط مشتر  ی رقم  ٤قراردادن کارت در دستگاه خودپرداز و وارد کردن رمز  .1

 ”رمز  اتی “عمل  نهی انتخاب گز .2

 ”رمز دوم   ریی تغ ای  صی ” تخص  نهی انتخاب گز .3

  دیی تا یو ثبت مجدد آن برا  یرقم  ١٢تا  ٥عدد  کی وارد نمودن  .4

 

بدست   لی ذ یهااز روش  یکی ز حساب خود را از رم  ستی بای منظور م نی ا ی دوم: استفاده از شماره حساب که برا روش  •

 :دی آور

 ( دی باش یسپهر کارت نم  یکه دارا  یمراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب و درخواست اخذ رمز حساب )در صورت  .1

ر  تلفنبانک بمنظو ا ی همراه بانک  یهااز سامانه  یکی داده شده به آن و استفاده از  صی داشتن سپهر کارت و رمز دوم تخص .2

 رمز حساب   افتی در

 

 تلفن بانک صادرات  تنامکاا

کارت و   یرقم  ١۶شماره  دی بانک بانک صادرات ابتدا با تلفن ستمی ورود به س ی برا ک،ی  دی و انتخاب کل ٠٩۶٠٢ یری پس از شماره گ

 ستفاده نمایید. ست ای که در ادامه عنوان شده ا وق می توانید از خدمات سپس با شنیدن صدای ب  دیی سپس رمز دوم کارت را وارد نما

 

 کارت  ی : اعالم مفقودکی  دی کل

 دو: سه گردش آخر حساب  دی کل

 نمابر ق ی صورتحساب از طر افت ی سه: در دی کل

 کارت  یچهار: اعالم مفقود  دی کل

 رمز حساب  دنی پنج: شن  دی کل

 الت ی شش: پرداخت اقساط تسه دی کل

 

 


