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از   است.ه خود ارائه داد مشتریانت ارزنده ای را به نون خدماکهای ایران می باشد که تا  قدیمی ترین بانکیکی  بانک سپه به عنوان 

ورود  نحوه با از آن ها ابتدا الزم است فاده از هر یک بانک سپه می باشد که برای است  ه این موارد خدمات بانکداری الکترونیکجمل

یل مشاهده  ران می توانند با ورود به سایت بانک سپه از خدمات و امکانات متنوعی از قب ید. کارب آشنا شو  بانک سپه ت ی به سا می مستق

حاسبه شماره شبا، استعالم ضمانت نامه های مختلف، پرداخت قبوض مختلف و استعالم وضعیت قبوض و مواردی  ، مموجودی حساب

 استفاده نمایند.از این قبیل 

سامانه بانک سپه، نحوه ورود مستقیم به سایت بانک سپه، فعالسازی اینترنت بانک  ونگی ثبت نام در  مواردی مانند چگاین مقاله به  در

در زمینه  ر اینترنت بانک سپه و آخرین اخبار مرتبط می پردازیم. در صورت وجود هرگونه ابهام شده دسپه، امکانات و خدمات ارائه 

 کارشناسان مشورت در ارتباط باشید.  فوق با

 

 معرفی اینترنت بانک سپه 

ربران می  . کاده استدر اختیار تمامی مشتریان این بانک قرار داده ش www.ebanksepah.irتی اینترنت بانک سپه به نشانی اینترن 

 ن ها می پردازیم استفاده نمایند.متنوعی که در ادامه به آن سایت از خدمات غیر حضوری توانند با استفاده از ای 

الزم  شروع کار،  ی است که برا یهی باشد و بد یم ری سپه امکان پذ ینترنت ی ا یبانکدار یبانک سپه، تنها با فعال ساز  نترنتی استفاده از ا

 .ندی بانک ثبت نما نترنتی استفاده از ا یو درخواست خود را برا نمانید بانک مراجعه  نی از شعب ا یکی به  بانک سپه  انی مشتراست 

سازد.  فراهم می کاربران   سامانه امکان استفاده از امور اینترنتی و غیر حضوری بانک های ادغام شده بانک سپه را هم برایاین 

ی ادغام شده سپه  فاده از خدمات غیر حضوری بانک هاو رمز عبور جهت است م کاربری ااین دارای ن  بنابراین افرادی که پیش از 

حضوری به شعب بانک سپه  مستقیم به سایت بانک سپه اقدام به انجام امور بانکی خود نموده و از مراجعه  ود بودند، می توانند با ور

 داری نمایند.خود

 

 

 ه سایت بانک سپه ورود مستقیم ب 

یاری از امور اعم از امور بانکی به  و با توجه به همه گیری اینترنت در کشور، انجام بسر صر حاضطور که اشاره شد در عهمان 

نمی باشد. از  ک های مختلف و نیازی به مراجعه حضوری به شعب بان   در بستر اینترنت امکان پذیر استی و صورت غیر حضور

مشتری مداری خود  ر جهت دسایت بانک سپه  ردمی اقدام به راه اندازی  یکی از بانک های قدیمی و معنوان نک سپه هم به این رو با

 نمود.

 انجام دهید. مراحلی را که در ادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت را استفاده از امکانات این سایت تنها کافی است  یبرا

گر خود عبارت بانک سپه را جستجو  رورشوید. همچنین می توانید در م www.banksepah.irانی بانک سپه به نش ابتدا وارد سایت

 کنید.

ن عبارت امنیتی  در نهایت با وارد کردکاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و  ن صفحه می بایست نامی به ا د وبا وردر ادامه 

داده می شود ثبت اطالعات چک های   رار در اختیارتان ق ت ین سای رود به اکه پس از و جمله خدماتیاز   رود را انتخاب نمایید.و ینهگز

 بانک سپه می باشد.  سامانه صیاد مختص نک سپه است که با

بل  تصویر قامی که در باالی ورتی که پیش ازاین در سایت بانک سپه ثبت نام نکرده اید باید گزینه فعالسازی بانک های ادغادر ص 

  ی انتخاب کرده و نام کاربر انی ران ی کوثر، مهر اقتصاد و حکمت ا نی بانک سابق خود از ب  دی در ادامه با مشاهده است را انتخاب نمایید.

http://www.ebanksepah.ir/


کنند. بعد   کی کل «ی»فعال ساز  نهی گز ی را وارد کرده و بر رو یت ی خود و کد امن  ی کد مل تی . در نهاندی نما نیی و رمز عبورشان را تع

 قبل به آن وارد شوند.   شرو  قی توانند از طر یبانک م نترنتی از فعال شدن ا

 

 

 

 استفاده از سایت بانک سپه راهنمای 

سامانه    نی به ا یبه راحت  دی بتوان  ازی تا در صورت ن  شرح داده شده است banksepah.irبانک سپه  ت ی در بخش قبل نحوه ورود به سا 

 نی ها و امکانات موجود در ا ت ی در مورد قابل ی تر شی ب  حات ی توض می بخش قصد دار نی در ا نمایید.ن استفاده آوارد شده و از خدمات 

را   ییصفحه منو نی ا یبانک سپه ، در قسمت باال  ت ی . با ورود به سادی اشته باشموارد د نی از ا  یکامل ییتا آشنا می سامانه ارائه ده

توضیح داده خواهند  موارد و کاربردشان  نی قرار گرفته است. در ادامه هر کدام از ان ا ی متعدد یها  نهی ن گزآکه در  دی کن  یمشاهده م

 شد. 

 بانکداری شخصی 

ه در سایت  ی آن خدمات ارائه شدا نام بانکداری شخصی وجود دارد که با نگهداشتن موس یر رو ی صفحه اصلی گزینه ای ب باالدر 

ح های  ریالی، خدمات ارزی، خدمات الکترونیک بانک سپه، طرات ن خدمات می توان به خدمنمایش داده خواهد شد. از جمله ای 

اشاره شده  ، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و مواردی از این قبیل اشاره کرد. طرح های کارت، نگین آتیه  بهینمتنوع مانند 

ن یک شغل خاص باشد. کلیک بر وری هر یک از این  مانند شاغلی ع عموم و یا گاهی برای قشر خاصی از جام ممکن است برای

 ر خواهد داد. اختیارتان قرا طرح ها اطالعات کاملی را در

 کسب و کار های کوچک 

نگین میثاق که در تصویر نمایش داده  پردازد. برای مثال طرح این گزینه هم به ارائه خدمات مربوط به کسب و کار های کوچک می 

ر این زمینه می توانید به سایت  اطالعات بیشتر د شده است. در ادامه به توضیح مختصری از این طرح خواهیم پرداختو برای کسب

 ایید.بانک سپه مراجعه نم

و    یانسان  هی ها و نهادها توجه به سرماها، سازمانشرکت   رانی و دغدغه مهم مد ت ی از مسئول  یبخش مهممی دانیم که  انطورهم

  ازها،ی ن  نی از ا ی جهت پوشش بخش ثاقی م نی ، در قالب طرح نگبانک سپه از این رو آنها است.  یو مال یشت ی مع یازهای به ن  ییپاسخگو

 .راهم آورده استف یبانک الت ی محترم آن مجموعه معظم را از تسه کارکنان یمند امکان بهره

  یخود، نسبت به معرف ی الحسنه جارحساب قرض  نی انگی در قبال مقادر اند و شرکت ها   ی عموم یها، نهادهاسازمان  هی طرح کل نی ا در

 .ندی مرابحه به صورت اعتبار ماهانه اقدام نما ای الحسنه و در قالب عقود قرض  التی تسه افتی کارکنان خود جهت در

 

 نگین میثاق  طرح یای مزا

 مدت انتظار  نی تر با کوتاهمشتریان بنا به درخواست  التی تسه ای الحسنه و اعتبار وام قرض ص ی امکان تخص *

 مت ی ق ارزان  التی تنوع در نرخ کارمزد وام و سود تسه *

 تنوع در مدت بازپرداخت  *

 الت ی تسه ی ن سپرده جهت اعطاعدم بلوکه نمود *

  یاشخاص حقوق یخدمات مربوط به حساب جار  افتی در *

 

 شرکت ها و سازمان های بزرگ 



ن آورده  ی برای مشتریان خود به ارمغاآسان تر ود به صورت جزئی دسترسی و خدمات خ بندی اطالعاتدسته  با سایت بانک سپه 

ت  بندی خدمازرگ برای دسته ت ها و سازمان های ب همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است گزینه ای با عنوان شرکاست. 

ادامه به   در ه است.در نظر گرفته شدن و سامانه های فروش آرد طرح های کالدر   د سهام، مشارکت ایه و سوبازار سرممرتبط با 

 یارانه ای خواهیم پرداخت. سامانه فروش آرد بررسی 

 

 پایگاه دانش

توان حدس   ی م نهی گز نی . همان طور که از نام انمایش داده شده است دانش  گاهی پابا نام بانک  تی سا  ی موجود در منو اصل یبعد نهی گز

  نهی گز نی . با باز کردن ادی کن  دای دست پ  یموضوعات مختلف بانک نه ی در زم ی گسترده ا اری به اطالعات بس دی توان  یم ق ی طر  نی زد، از ا

، پرسش های متداول در تسهیالت و  ، قوانین و مقررات بانکیمانند آرشیو مقاالت تخصصی اطالعات ز ا ی ادی ز اری بس یعنوان ها

اطالعات الزم   د،ی کن  کی عنوان ها که کل نی هر کدام از ا ی بر رو خواهد شد.   ستی شما ل  یبرا دی این چنینیرکی و موا عهدات بان ت 

 داده خواهند شد.  شی شما نما یبرا

 بخش ارتباطات بانک سپه 

ن و کاربران خود می باشد.  نیاز های مشتریاو اطالع حاصل کردن از داری عامل موفقیت هر ارگان و سازمانی مشتری مترن مهم 

برقراری ارتباط با مشتریان  رگان های دولتی کشور راه های متنوعی را برایا ربه ترینبا تج کی از ی از این رو بانک سپه به عنوان 

اط با  تب و انتخاب گزینه ار banksepah.ir ود به سایت بانک سپه ور . مشتریان این بانک قادر اند از طریق خود در نظر گرفته است

ورود به صفحه بعد گزینه  انتخاب این گزینه و پس از طی این بانک اطالع حاصل نمایند. ، از راه های ارتبای صفحهما در منوی باال

ماره  سپه در بخش های مختلف، پست الکترونیک و شچنین شماره تلفن بانک و همهایی تحت عنوان ثبت شکایت، پیگیری شکایت 

 ر داده شده است. ه قرا در جدول ذیل راه های ارتباطی بانک سپ  پیامک و کد پستی قابل مشاهده اند. 

 

 راه های ارتباطی بانک سپه 

 ۱۵۵۷: انی تلفن مرکز ارتباط با مشتر .سراسر کشور و تلفن همراه است یهااستان  یتمام ژهی به کد شهر، و ازی بدون ن  ۱۵۵۷ ی ری شماره گ

،   ۳۵۹۱۲۳۵۲،  ۳۵۹۱۲۳۴۹،  ۳۵۹۱۲۳۴۸ یهابا شماره تلفن  ،یصورت اختالل در مراکز مخابرات  در

  .دی تماس حاصل فرمائ  ۰۲۱- ۳۵۹۱۲۳۶۷
به تخلفات و   یدگی با اداره کل رس ارتباط

 بانک سپه  اتی شکا

 امکی پ  دی ری تماس بگ( ۰۲۱با کد شهر تهران )  ۳۵۹۱۶۲۳۱ یال ۳۵۹۱۶۲۲۰ با

@BankSepah.ir ک ی الکترون  پست 

 ییپاسخگو ساعات ۱۲تا  ۸ها از ساعت و پنجشنبه  ۱۶:۳۰تا  ۷:۳۰شنبه تا چهارشنبه از ساعت   یروزها

 یکدپست  ۱۵۱۹۶۶۲۸۴۰



 

 

  

 

 

 باره بانک و اخبار در

سترده ای درباره  درباره بانک شامل اطالعات گ خت. واهیم پرداه توضیح آن خب در این لیست ی است که  این گزینه آخرین مورد

اخبار هم  و غیره می باشد. ات  ت کار شعب و ادارئت مدیره و نمودار سازمانی بانک، ساعل، اعضای هی تاریخچه بانک، مدیر عام

ز مهم ترین  بررسی آخرین اتفاقات و اخبار این بانک می پردازد که درانتهای این مقاله خالصه ای اآن پیداست به  همانطور که از نام

 . اخبار این سایت در اختیارتان قرار خواهد گرفت

مربوط   گری د یباکس خدمات  نی چند دی توان  ی م ب،ی ترت  نی . به ادی مشاهده کن  را  دیگری اری امکانات بس دی توان  یم ت ی سا نی ا حرکت در اب 

  ی. در صورت را مشاهده نمایید  دشون   یبانک سپه م ی ادی چک ص  تی ری از شماره شبا، اطالعات شعب بانک سپه و سامانه مد یبه آگاه

. هم  دی کن  ک ی آن ها کل ی است بر رو یکاف د،ی حوزه ها داشته باش  نی در هر کدام از ا یاطالعات  افتی در  ای که شما قصد انجام اقدامات 

سهام عدالت خود را دارند هم    تی ری که قصد مد یافراد  یبانک سپه به خصوص برا ی قسمت امکان ورود به کارگزار نی در ا نی چن 

   .قرار گرفته است

  دی د دی را خواه ی گری صفحه د د،ی تر حرکت کن  نیی به سمت پا banksepah.ir یبانک به نشان  نی ا تی در سا یکه کم یدر صورت  مجددا

تا   ا ی بانک و رمز دوم پو نترنتی متنوع بوده و از ا اری خدمات بس نی ت درون آن قرار گرفته است. ااز خدما یادی تعداد ز نکی که ل

  ی است بر رو ی موارد کاف نی استفاده از هر کدام از ا ی شوند. برا ی را شامل م یادی ص  یچک ها   و  ادی خدمات مربوط به سامانه ص

 . دی کن  کی آن کل نکی ل

 

 تلفن بانک سپه راهنمای 

ت مالی و غیر مالی  ا آن می توانند بسیاری از خدمتفاده از ه با اسمشتریان بانک سپ . آن می باشد کاز خدمات دیگر بانک سپه تلفن بان 

برای  باشید که تماس حاصل فرمایید. البته توجه داشته  ۰۲۱-۶۴۰۵۸شماره تلفن ین منظور تنها کافی است با را انجام دهند. برای ا

به صورت آنالین وجود ندارد. در   زی آناسفعال سازی تلفن بانک سپه نیاز به مراجعه حضوری خواهید داشت و امکان فعال  

ا پر کرده و تحویل کارمند  شود که باید آن رفعال سازی تلفن بانک به شما داده می ست مراجعه حضوری فرمی تحت عنوان درخوا 

 ه از خدمات تلفن بانک سپه برای شما فراهم خواهد شد. ن امکان استفاداز آبانک دهید پس 

 

 

 

- سپه   نی دادمان )نوروز(، ساختمان نگ ابانی خ قا،ی بزرگراه آفر یابتدا ن،ی آرژانت  دانی تهران، باالتر از م

 بانک سپه  ی ادارات مرکز
 ینشان 


