*شارژ وایمکس ایرانسل
*شارژ جیرینگ همراه اول
*پرداخت قبوض تلفن همراه (بدون شناسه قبض و شناسه پرداخت)
*پرداخت قبوض آب ،برق،گاز،تلفن،عوارض شهرداري با شناسه قبض و
شناسه پرداخت
*پرداخت اقساط از طريق كارت هاي بانك مسكن (بزودي)
هشدارهاي امنيتي:
هشدار اول  :پذيرنده گرامي  ،نظر به اينكه تعدادی از افراد سودجو و
كالهبردار تحت عنوان پرسنل شركت پشتيبان كننده دستگاه هاي POS
به محل فروشگاه مراجعه نموده و اقدام به سوء استفاده هاي مختلف
مي نمايند ،لذا ضروري است در زمان مراجعه نماينده شركت به محل ،
فرد مذكور را با درخواست كارت شناسايي معتبر احراز هويت نموده و در
صورت هرگونه ابهام يا ترديد درشناسائي يا هويت مراجعان مي توانيد با
دفتر مركزي شركت مربوطه تماس يا با شماره تلفن هاي نمايندگي استان
مندرج بر روي دستگاه هاي  POSاستعالم الزم را انجام دهيد .
هشدار دوم  :در صورت نصب هر قطعه اضافي و مشكوك بر روي دستگاه
 ، POSجابجايي فيزيكی دستگاه يا انتقال فروشگاه به محل ديگر  ،تغيير
نام فروشگاه يا شماره حساب  ،جايگزين كردن دستگاه به هر علتي (اعم از
خرابي دستگاه  ،تعمير دستگاه و  )...ضروري است مجددا ً از طريق تماس
تلفني (شماره هاي مندرج بر روي دستگاه هاي  )POSاقدامات انجام
گرفته به اطالع و تائيد نمايندگي شركت رسانده شود.
هشدار سوم  :نظر به اينكه برخي از كالهبرداران پس از مراجعه چند
باره به فروشگاه به بهانه هاي خريد يا اخذ موجودي ،از طريق رايانه هاي
شخصي و چاپگرهاي ليزري خود اقدام به تهيه رسيدهاي جعلي از پيش
تعيين شده كه كام ً
ال مشابه با رسيدهاي فروشگاهي مي باشد نموده و در
يك فرصت مناسب پس ازخريد با مبلغ ناچيز اقدام به جابجايي رسيدهاي
جعلي خود با رسيدهاي  POSمي نمايند ،بنابراین توصيه مي شود به
منظور جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي تمامی فرآيند هاي مربوط
به خريد كاال اعم از  :كشيدن كارت بر روي  ، POSوارد نمودن مبلغ خريد
كاال  ،كسر از حساب خريدار  ،دريافت رسيد كاغذي از دستگاه  POSو ...
(به جز وارد نمودن رمز كارت خريدار) توسط فروشنده كاال انجام پذيرد.
هشدار چهارم :هرگونه جايزه اهدائي از سوي بانك نيازي به مراجعه شما
به پاي دستگاه خودپرداز يا پرداخت هزينه ارسال پستي كاالي اهدائي و
ارایه اطالعات حساب بانكي به افراد غير ندارد .مراقب كالهبرداران تلفني
و پيامكي باشيد.

آش�نايي با پايان�ه هاي
فروشگاهيبانكمسكن
مشتریان گرامی؛ با توجه به ورود پایانه های فروشگاهی بانک مسکن به طرح
شاپرک  ،از این پس فرایند تسویه با پذیرندگان بر اساس دستورالعمل بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران مطابق شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:
 -1فرایند تسویه که در گذشته به صورت آنی صورت می پذیرفت  ،با
استفاده از بستر پایا به صورت غیر آنی و طبق زمانبندی اعالم شده از
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به صورت هر  2الی  4ساعت
یک بار صورت می گیرد.
توضیح :در روزهای تعطیل تنها دو بار در روز عملیات واریز صورت می گیرد.
تراکنش های صورت گرفته در بازه های زمانی مورد اشاره به صورت
تجمیعی به حساب پذیرندگان واریز می شود .به عبارت دیگر در هر نوبت
تسويه فقط یک ردیف در صورت حساب بانکی مشاهده می شود.
 -2انجام تراکنش خرید کمتر از هزار ریال امکان پذیر نمی باشد.
 -3در صورت بروز مغایرت می توانید از طریق شماره تماس شرکت
سرويس دهنده که بر روی  POSدرج گردیده است تماس گرفته و
پیگیری های الزم را انجام دهید.
 -4پذيرندگان براي اطالع از «نحوه دريافت ريز عملكرد پايانه خود » با
شركت نصب كننده دستگاه تماس حاصل نموده و يا با مراجعه به سايت
شركت و وارد نمودن كد كاربري و كلمه عبور ريز عملكرد پايانه خود را
دريافت نمايندwww.persianswitch.com .
*كد كاربري و كلمه عبور پايانه ،هنگام نصب و تحويل دستگاه ،به پذيرنده
ارائه مي شود.
* در صورت عدم ارائه پاسخ مناسب از سوی شرکت یا هرگونه پیشنهاد یا
شکایت نسبت به عملکرد شرکت در زمینه پشتیبانی و پاسخگویی می توانید
با شماره تلفن ( 021-66723015واحد خدمات مشتريان بانك مسكن)
تماسحاصلفرمایید.
سرویسهاوخدماتقابلارائهدرپایانههایفروشگاهیبانکمسکن
*خرید کاال
* امكان اخذ 250گردش آخر حساب از كارتخوان
*موجودی حساب
*کارت های شارژ تلفن همراه اول
*شارژ مستقیم همراه اول و ایرانسل TOPUP
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E-mai l : i nfo@bank-maskan.i r
www.bank-maskan.ir

تابستان 1392
روابـطعموميبانکمسـکن
خیابان ولی عصر -باالتر از ميدان ونك-
خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:
دايره ارتباط با مش��تريان اداره كل روابط عمومي
021-61088
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