
راهنمای نرم افزار سامانک



چگونه سامانک را نصب کنیم؟

برای اســتفاده از ســامانک الزم اســت ابتدا فایل مناســب برای تلفن همراه خود را از وب ســايت بانک سامان به نشــانی www.sb24.com دریافت کنید و مانند سایر 

نرم افزار ها مراحل نصب آن را انجام دهید.

برای دسترســی به نرم افزار ســامانک، گزینه ســامانک را از منوی صفحه  اصلی وب ســايت ياد شــده انتخاب و روی گزینه دانلود نرم افزار سامانک از زیرمنوی مربوط کلیک 

کنید. این نرم افزار در وب ســایت بانک ســامان همواره به روز اســت. برنامه های مختلف برای انواع گوشی ها و نيز راهنمای نصب در این صفحه  در دسترس شماست. برای 

نصب برنامه  سامانک الزم است گوشِی شما از حداقل نسخه ای که بتواند از اين برنامه پشتيبانی کند، برخوردار باشد. 

همچنیــن می توانیــد ازطریــق فروشــگاه های نرم افزار موبایل بازار )Bazaar( و کنــدو )Cando( این برنامه را دریافت و روی تلفن همراه خــود بارگذاری کنید. افزون بر این 

نرم افزار ها، می توانید نرم افزار سامانک را ازطریق بلوتوث در شعب بانک سامان دریافت کنید.

کيد می کنيم از دريافت اين برنامه از سایر سایت ها و فروشگاه های نرم افزار  موبایل پرهيز کنيد. مهم: توصيه  ا

چگونه از سامانک استفاده کنیم؟

 شما با داشتن يکی از انواع حساب های بانک سامان و دریافت شماره مشتری می توانید رمز ورود به نرم افزار را از شعب بانک سامان دريافت کنيد. صدور رمز سامانک 
روی شــماره  مشــتری اشــخاص حقوقی نيز امکان پذير است. توصيه  می کنيم برای افزايش امنيت حساب های خود، در اســرع وقت اين رمز را ازطريق گزينه  تغيير رمز در 

منوی اصلی سامانک، تغيير دهيد.

خدمات سامانک را می توانید بر بستر پيامک يا اينترنِت تلفن همراه دریافت کنید. امکان انتخاب شيوه  موردنظر، در برنامه های تخصصی شده برای انواع گوشی ها فراهم 

شده است. البته خدمات سامانک روی گوشی های آيفون با سیستم عامل )iOS( فقط بر بستر اينترنت ارائه می شود.

درحال حاضر، هزينه  پيامک های ارسالی برای انجام عمليات بانکی روی اين سامانه، برعهده  کاربران است.

سامانک چه خدماتی به شما ارائه می دهد؟

وقتی نخســتین  بار وارد برنامه ســامانک می شــوید از شما درخواست می شــود تبادل کلید انجام دهید. پس از تأیید تبادل کلید، به صفحه ای وارد می شوید که گزینه های 

ورود به سامانک، پرداخت قبوض و محاسبه شبا را در اختیار شما می گذارد.

ورود به سامانک: برای ورود به سامانک و انجام امور بانکی خود نیاز به شماره مشتری و رمز سامانک دارید.
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                   پرداخـت قبـوض: شـما می توانیـد بـدون ورود بـه منـوی اصلـی سـامانک، قبـوض خـود را بـا ایـن گزینـه پرداخـت کنیـد. چنانچـه در بانـک سـامان هـم حسـاب 

نداشـته باشـید می توانیـد قبض هـای خـود را از ایـن منـو بـا کارت هـای عضـو شـتاب پرداخـت کنیـد. به ترتیـب با واردکـردن شـماره کارت، شناسـه قبض، شناسـه پرداخت، 

تاریـخ انقضـا، کـد سـه رقمی )CVV2( و رمـز دوم کارت، قبـض شـما پرداخـت می شـود.

             

                محاسبه شبا: می توانید با انتخاب گزینه محاسبه شبا، از شبای حساب سامانی موردنظرتان و نام صاحب سپرده مطلع شوید.
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               خدمات کارت  
          

           دریافت موجودی

کثر 5 کارت سامانی فعالِ خود باخبر شوید. با انتخاب شماره کارت موردنظر و واردکردن رمز دوم کارت، آخرین  ازطریق این خدمت می توانید از موجودی لحظه ای حدا

موجودی آن نمایش داده می شود.

نکته: درصورتـی که بیش از 5 کارت یا سپـرده سامانـیِ فعال دارید، می توانیـد کارت ها یا سپرده های پُرمراجعه خود را با چیدمان دلخواه در سامانک مشاهده کنید. برای 

این کار، به نشانی https://mb.sb24.com مراجعه کنید و با واردکردن شماره مشتری و رمز سامانک خود، به صفحه مدیریت کارت ها و حساب ها در سامانک راه یابید. 

پس از انتخاب ستاره  کنار هر شماره کارت یا سپرده، روی گزینه ذخیره اطالعات کلیک کنید تا فهرست کارت ها  یا سپرده های پُرمراجعه شما با چیدمان مورد نظر تنظیم 

شود.

            دریافت صورت حساب

با این خدمت می توانید از سه گردش آخر کارت های سامانی خود با خبر شوید. پس از انتخاب کارت موردنظر، رمز دوم آن را وارد کرده و سه گردش آخر را مشاهده کنید.

             انتقال وجه کارت به کارت

انتقال وجه از کارت سامانی خود به کارت های سامانی و غیرسامانی، ازطریق سامانک فراهم است. شمـا با واردکردن شمـاره کارت مقصـد، مبــلغ موردنظر، رمز دوم 

کارت، تاریخ انقضا و کد سه رقمی )CVV2( می توانید وجه موردنظر را به شماره کارت مقصد انتقال دهید. انتقال به کارت های سامانی ازطریق پیامک انجام می شود و 

نیازی به شبکه اینترنتی ندارد؛ هرچند انجام این انتقال بر بستر اینترنت هم امکان پذیر است. برای انتقال وجه به کارتِ  بانک های دیگر )سحاب( الزم است در مرحله 

نخست، اینترنت تلفن همراه خود را فعال کرده و سپس روش ارسال اینترنتی را از منوی تنظیمات سامانک انتخاب کنید.

گانـه از سـقف های روزانه و ماهانه  تعيين شـده بـرای انتقـال از کارت و  نکتـه: سـقف انتقـال وجـه از کارت، روزانـه 30ميليـون ريـال اسـت. البتـه شـما می توانيـد به طـور جدا

کـه ايـن سـقف ها به طـور مسـتقل بـرای هريـک )و نـه مجمـوع انتقال های شـما از کارت و سـپرده( درنظر گرفته شـده اسـت. سـپرده اسـتفاده کنيـد؛ چرا

               پرداخت قبض

شـما می توانیـد بـا واردکـردن شناسـه قبـض و شناسـه پرداخـت یا با اسـتفاده از بارکدخوان، قبوض خدمات و عوارض شـهری شـامل گاز، برق، تلفن ثابـت، آب و فاضالب، 
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تلفـن همـراه و عـوارض نوسـازی را پرداخـت کنیـد. بـرای پرداخـت قبـوض ازطریق سـامانک کافی ا سـت رمـز دوم کارت را وارد کنید و دیگـر اطالعات کارت موردنیاز نیسـت. 

البتـه فقـط از کارت سـامانی می توانیـد بـرای پرداخت قبـوض از این منو اسـتفاده کنید.

مهم: پرداخت قبض ازطریق بارکدخوان فقط برای گوشی های آیفون و اندروید امکان پذیر است.

               انتقال وجه کارت به سپرده سامانی

خدمـت انتقـال وجـه کارت بـه سـپرده ازطریـق سـامانک فقـط برای سـپرده های سـامانی امکان پذیر اسـت. با واردکردن شـماره حسـاب مقصـد، رمـز دوم کارت )رمز خرید 

اینترنتـی(، تاریـخ انقضـا، کـد سـه رقمی )CVV2( و مبلـغ موردنظـر می توانیـد انتقـال وجـه انجام دهید. سـقف انتقال وجـه کارت به سـپرده روزانه 30میلیون ریال اسـت.

ی             صورت حساب کارت اعتبار

چنانچه از کارت اعتباری اسـتفاده می کنید، می توانید آخرین صورت حسـاب کارت خود را در سـامانک مشـاهده کنیــد. در این منــو، تاریخ ابتـــدای دوره، مهلت پرداخت 

و مبلـغ صورت حسـاب نمایش داده می شـود.
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             انسداد کارت

گـر سـامان  کارت گـم یـا سـرقت شـد، سـریع ترین راه بـرای آرامـش خاطـر و جلوگیـری از هرگونـه سوء اسـتفاده، مسـدودکردن کارت ازطریـق سـامانک اسـت. کافـی  اسـت  ا

شـماره کارت را انتخـاب و رمـز دوم آن را وارد کنیـد.

              تغییر رمز دوم کارت

درصـورت داشـتن رمـز دوم کارت می توانیـد بـدون مراجعـه بـه دسـتگاه های خودپـرداز، از طریـق سـامانک ایـن رمـز را تغییـر دهیـد. به ترتیـب بـا واردکـردن رمـز فعلـی، رمز 

جدیـد و تکـرار رمـز جدیـد، رمـز دوم کارت شـما تغییـر می کند.

                خدمات سپرده

           دریافت موجودی

با این خدمت، اطالعات سپرده شما شامل نوع سپرده، موجودی سپرده و موجودی قابل برداشت )به ریال( نمایش داده می شود.

            دریافت صورت حساب

شما می توانید با انتخاب سپرده سامانی خود، اطالعات سه گردش آخر  آن را ازطریق سامانک مشاهده کنید.

             انتقال وجه سپرده به سپرده

بـا اسـتفاده از ایـن خدمـت، می توانیـد از سـپرده های سـامانی خـود بـه دیگـر سـپرده های سـامانی و غیر سـامانی انتقال وجه انجام دهید. شـماره سـپرده مقصـد و مبلغ 

را بـه ریـال وارد کنيـد و انتقـال را انجـام دهیـد. سـقف انتقـال وجه از سـپرده، روزانه 10میلیون ریـال و ماهانه 100میلیون ریال اسـت.
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             انتقال وجه پایا

مبالغ کمتر از 10میلیون ریال را می توانید از طریق خدمت انتقال وجه پایا، در سامانک انتقال دهید.

با واردکردن شبای مقصد )بدون IR(، نام دارنده حساب و مبلغ )به ریال( عملیات انتقال وجه بین بانکی پایا انجام می شود. برای اطمینان از درستی اطالعات، قبل از انجام 

انتقال، شبای واردشده، نام بانک مقصد و نام صاحب سپرده نمایش داده می شود.

پـس از انتخـاب گزینـه ادامـه، انتقـال وجـه ثبـت شـده و شـماره پیگیـری آن صادر می شـود. خوب اسـت بدانید پرداخـت وجوه از طریـق پایـا در سـاعت های 6، 9:30، 11:30، 

13:30، 15:30 روزهای شـنبه تا چهارشـنبه و در سـاعت های 6، 9:30، 11:30، 13:30 روزهای پنج شـنبه انجـــام می شـود. چنانچه عملیات پایا پس از سـاعت های یاد شـده 

انجـام شـود، مبلـغ مورد نظـر در روز کاری بعـد منتقل می شـود.

ژ                خرید شار

شما می توانید با ورود به منوی خدمات سپرده، از بخش خرید شارژ، سیم کارت همراه  اول یا ایرانسل خود را به مبالغ 10,000، 20,000، 50,000، 100,000 ریال، به صورت آنی 

شارژ کنید.

               خدمات چک

ایـن نرم افـزار، انجـام عملیـات اسـتعالم و انسـداد چـک را بـرای شـما فراهـم می کنـد. البتـه بنا بـه دسـتور بانـک مرکـزی ج.ا.ا، عملیـات ثبـت چـک در نرم افزار هـای بانکی 

غیرفعال شـده اسـت.
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                   دریافت جزئیات تسهیالت

گاه شوید. پس از واردکردن شماره تسهیالت و انتخاب گزینه  چنانچه از تسهیالت بانک سامان استفاده می کنید، می توانید با داشتن شماره تسهیالت خود، از وضعیت آن آ

ادامه، اطالعاتی شامل تاریخ سررسیِد اقساط، مبلغ کل بدهی و مانده بدهی نمایش داده می شود. شماره تسهیـالت خود را می توانیـد در قسمت مشـــاهده تسهیـــالت 

نت بانک جست وجو کنید. این شماره مانند شماره سپرده چهار قسمت دارد.

 

                   دریافت شبا

با مراجعه به منوی خدمات سپرده می توانید شبای حساب یا سپرده خود را دریافت کنید.

            سوابق تراکنش ها

               خدمات کارت

کنش های کارت شامل انتقال وجه کارت به کارت، پرداخت قبض، انتقال وجه کارت به سپرده است. سوابق ترا

iOSAndroid

iOSAndroid



                  خدمات سپرده

کنش های سپرده است. انتقال وجه، خرید شارژ، انتقال وجه پایا جزء سوابق ترا

کنش هـای ناموفـق بـا دایـره قرمزرنـگ، موفـق بـا دایـره سـبزرنگ و  کنش هـای انجام شـده بـا سـامانک را در ایـن قسـمت مشـاهده کنیـد. ترا شـما می توانیـد سـوابق ترا

کنش های انتقال وجه، پرداخت قبض، خرید شـارژ و... می شـود. سـابقه  کنش های در دسـِت  بررسـی با دایره زردرنگ مشـخص می شـوند. این سـوابق شـامل انواع ترا ترا

کنـش در سـامانک ذخیـره می شـود. کثـر 20 ترا حدا

              تغییر رمز

رمز سامانِک خود را عددی 8 تا 20رقمی انتخاب کنيد. بهتر است اين عدد با صفر شروع نشود. توجه داشته باشيد استفاده از حروف در رمز سامانک مجاز نيست و 

گانه برای انواع حساب های   که رمز سامانک روی شماره مشتری صادر می شود و نه شماره حساب ها، نيازی به دريافت رمزهای جدا تکميل تمام کادرها الزامی ا ست. ازآنجا

خود نداريد.

          تنظیمات

 می توانید خدمات سامانک را بر بستر پیامک یا اینترنت دریافت کنید. در بخش تنظیمات، با انتخاب گزینه موردنظر، خدمات را به صورت پیامکی یا اینترنتی دریافت 

خواهید کرد. البته خدمات سامانک برای گوشی های آیفون فقط بر بستر اینترنت ارائه می شود.

              




