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، از این پس سرویس رمز انتقال وجه در  اینترنت بانک ،  ارتقای سطح امنیتی سرویس های نوین بانکیدر راستای 

د و مشتریان می توانند با مراجعه به یکی از اینترنت بانک همراه ، همبانک و سیناسل فعال و قابل بهره برداری می باش

  . شعب بانک سینا نسبت به فعالسازی سرویس مذکور اقدام نمایند 

م انتقال وجه عادی ، دسته ای ، مستمر ، ساتنا ، پایا عادی ، پایا دسته ای و پایا رمز انتقال وجه ، رمزی است که بهنگا

 . و قابل ارائه به مشتریان حقیقی و حقوقی می باشد مستمر استفاده می شود

و تکمیل  یکی از شعب بانک سینا  با مراجعه بهمشتریان متقاضی می توانند :  نحوه ی فعالسازی رمز انتقال وجه

 . فعالسازی رمز انجام می گیرد ساعت   84رمز را دریافت نموده و پس از ، مربوطه فرم های 

  چنانچه فعالسازی رمز انتقال وجه در اینترنت بانک و اینترنت بانک همراه انجام شود جهت انتقال وجه های

 : ذیل نیاز به وارد نمودن رمز  انتقال وجه می باشد 

 انتقال وجه عادی  .1

 انتقال وجه دسته ای  .2

 انتقال وجه مستمر  .9

 (عادی ، مستمر ، دسته ای )انتقال وجه بین بانکی پایا  .8

 انتقال وجه بین بانکی ساتنا  .5

 

  چنانچه فعالسازی رمز انتقال وجه در همبانک و سیناسل انجام شود جهت انتقال وجه های ذیل نیاز به وارد

 : نمودن رمز  انتقال وجه می باشد 

 جه عادی انتقال و .1

 انتقال وجه مستمر  .2

 انتقال وجه بین بانکی پایا  .9

 انتقال وجه بین بانکی ساتنا  .8

 

در انتقال وجه کارت به کارت و کارت به سپرده ، رمز خرید اینترنتی که از دستگاه های خودپرداز بانک سینا : توجه 

 .ندارددریافت شده است ،  استفاده می گردد که ارتباطی  با رمز انتقال وجه 
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 : توضیح داده می شود  در ادامه نحوه ی ثبت انتقال وجه در سرویس های مذکور 

 :با استفاده از رمز انتقال وجه در اينترنت بانک  ثبت انتقال وجه بين بانکي پايا عادیبه عنوان مثال 

 لنتقاا ینا در. کنید دهستفاا دیعا پایا بانکی بین جهو لنتقاا از نیدامیتو یگرد بانک در ای دهسپر به جهو لنتقاا جهت

ل نتقاا،  بانکی سیستم توسط زمال یسیهاربر از پسو  دشو می ثبت شما ستاخودر ت،طالعاا دنکر وارد از بعد ،جهو

 به تا کنید بنتخاا را دیعا پایا بین بانکی گزینه،  جهو لنتقاا یمنو از ابتدا ت،عملیا ینا منجااجهت . دمیشو منجاا جهو

  . شوید وارد آنصفحه

 

رمز انتقال وجه خود را وارد نموده و در نهایت با انتخاب دکمه انتقال وجه عملیات انجام ، تایید ی بررسی و در صفحه 

 .می گیرد
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 : با استفاده از رمز انتقال وجه انتقال وجه عادی در اینترنت بانک همراه  ثبت به عنوان مثال 

 : برای انجام این عملیات

ای را که شود، سپردهاز میان شماره سپرده هایی که نمایش داده می« برداشت از سپرده » قسمت در  .1
 .خواهید ، به عنوان سپرده مبدأ انتخاب کنیدمی

 .شماره سپرده مقصد را انتخاب کنید« واریز به سپرده » در قسمت  .2

 .دخواهید انتقال دهید به ریال وارد نماییمبلغی که می« مبلغ»در قسمت  .9

 . دکمه ادامه را انتخاب تا به صفحه ی بررسی و تایید وارد شوید  .8

 

 

 

 . رمز انتقال وجه خود را وارد نموده و در نهایت با انتخاب دکمه انتقال وجه عملیات انجام می گیرد ، در صفحه تایید 
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 : با استفاده از رمز انتقال وجه در همبانک و سیناسل  عادی هجوانتقال ثبت به عنوان مثال  

از لیست سپرده ها ،   سپس. نمایید   دراو ا، رمز ورود به همبانک و سیناسل ر 1و انتخاب کد * 727#با شماره گیری 

 . سپرده ی مورد نظر جهت انتقال وجه را برگزیند 

 . را از منوی اصلی انتخاب و آن را ارسال کنید 2برای استفاده از سرویس انتقال وجه ، باید کد 

 

کنید و ارسال آن، یک پیام دریافت می 1پس از انتخاب کد ( انتقال به سپرده ی در بانک سینا ) جهت انتقال وجه عادی 

 :توان این انتقال را انجام دادکه در آن طی سه گام می

 وارد کردن شماره سپرده مقصد: گام یک -

 کردن مبلغ انتقال وجهوارد : گام دو -
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 تأیید عملیات انتقال: گام سه -

چنانچه از یکی از شعب بانک سینا رمز انتقال وجه : وارد کردن رمز انتقال وجه : گام چهار  -

 آن را در همبانک و سیناسل را دریافت نموده اید ، میبایست پس از تایید اطالعات ثبت شده ،

 .وارد نمایید 

    

 
 

باشد و در صورت گردد که دربردارنده نتیجه عملیات میه عنوان تأیید عملیات، پیامی دریافت میب 1پس از ارسال کد 

 .دهدصحت انجام عملیات شماره پیگیری را نمایش می

 

  در بخش تنظیمات سرویس ها  ، امکان تغییر رمز انتقال وجه فراهم است : توجه . 

 


