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بانکـــــــداری X2
بانـک گردشـگری بمنظـور افزایـش رضایـت و امنیـت خاطـر شـما مشـتریان محترم خدمـات نوینی تحت
عنـوان بانکـداری  X2ارایـه نمـوده اسـت .بـرای اسـتفاده از این خدمات تنها کافی اسـت نام کاربـری و رمز
عبوری برای استفاده از خدمات اینترتی از یکی از شعب بانک گردشگری دریافت نمایید .همچنین ا گر
هنوز مشـتری بانک گردشـگری نیسـتید ،می توانید از طریق خدمت تعریف مشـتری نسـبت به تکمیل
فرم «درخواست ثبت مشخصات مشتریان» در پایگاه اینترنتی بانک به نشانیwww.tourismbank.ir :
اقـدام نمـوده و یکـی از مشـتریان بانک شـده و از ایـن خدمات بهره مند گردید.
خدمات بانکداری  X2بانک گردشگری شامل فرا بانک  X2و بانکداری الکترونیک  X2می باشد.

فرا بانک X2
فـرا بانـک  X2خدمـت جدیـدی از بانـک گردشـگری می باشـد کـه با صرفـه جویی در وقت شـما موجبات
آسـایش و رضایـت خاطرتـان را فراهـم می سـازد .خدمـات فرا بانک  X2به دو صـورت ثابت و محلی ارایه
می گردد.

فرا بانک  X2ثابت
«فرا بانک  X2ثابت» خدمت نوینی از بانک گردشـگری اسـت تا از این طریق شـما مشـتریان ارجمند
بتوانیـد پـس از مراجعـه بـه پایـگاه اینترنتـی بانـک بـه نشـانی www.tourismbank.ir :درخواسـتهای
خـود را ثبـت نمـوده و جهـت دریافـت خدمـات مـورد سـفارش بـه باجـه «خدمـات ویـژه» در شـعبه
طـرف حسـاب خـود مراجعـه نمایید.

خدمات فرا بانک X2

ثابت

1 .1تعریف مشتری
2 .2افتتاح انواع سپرده کوتاه مدت و بلند مدت
3 .3مسدود کردن سپرده
4 .4بستن سپرده
5 .5صدور چک بانکی و بین بانکی
6 .6صدور دسته چک
7 .7مسدودکردن چک
8 .8صدور کارت نقدی ،کارت المثنی و هدیه

فرا بانک  X2محلی
فـرا بانـک  X2محلـی خدمـت جدیـدی از بانـک گردشـگری می باشـد .شـما مشـتریان محتـرم می توانیـد
خدمـات درخواسـتی خـود را بـا مراجعـه به پایگاه اینترنتی بانـک بـه نشـانی  www.tourismbank.irثبت
نموده و بانک پس از دریافت سـفارش خدمت مورد نظر از شـما مشـتری ارجمند ،مشـخصات نماینده
اعزامـی خـود و حـدود زمـان مراجعـه ایشـان بـه شـما را مشـخص و اعلام نمایـد و خدمـات مـورد سـفارش
در محـل شـما تحویـل گـردد .قابـل ذکـر اسـت شـما مشـتریان محترم می بایسـت نسـبت به احـراز هویت
نمایندگان اعزامی بانک اقدام نموده و اطمینان حاصل نمایید .اسامی و مشخصات این نمایندگان در
سیسـتم بانکـداری مجـازی در وب سـایت بانـک موجود می باشـد.

خدمات فرا بانک  X2محلی
1 .1افتتاح انواع سپرده کوتاه مدت و بلندمدت
2 .2صدور چک بانکی و بین بانکی
3 .3صدور دسته چک
4 .4مسدودکردن چک
5 .5صدور کارت نقدی ،هدیه و المثنی

جدول زمان بندی سرویس های بانکی
بــــازهی ثبـــت
درخــــواسـت

بازهی مراجعه نماینـدگان اعزامی بانک

1

افتتاح انواع سپرده
(کوتاه مدت ،بلندمدت)

8-13

افتت ــاح حس ــاب بص ــورت آنالی ــن انج ــام خواه ــد
شــد .لیکــن بــازه مراجعــه جهــت تحویــل مــدارک از
س ــاعت  ۱۳ت ــا  ۱۸هم ــان روز کاری م ــیباش ــد.

2

صدور کارت نقدی

8-13

 ۱۳تا  ۱۸همان روز کاری

3

صدور کارت المثنی نقدی

8-13

 ۱۳تا  ۱۸همان روز کاری

4

صدور کارت هدیه

8-13

 ۱۳تا  ۱۸همان روز کاری

5

مسدود کردن چک

8-16

مس ــدود ک ــردن چ ــک بص ــورت آنالی ــن انج ــام
خواه ــد ش ــد .لیک ــن ب ــازه مراجع ــه جه ــت دریاف ــت
گواه ــی تقدی ــم ش ــکایت ب ــه مراج ــع قانون ــی 6 ،روز
بع ــد از روز ثب ــت درخواس ــت از س ــاعت  ۱۳ت ــا ۱۸
م ــی باش ــد.

6

صدور چک بین بانکی
(رمزدار)

8-16

 2ساعت بعد از ثبت درخواست

8-16

 2ساعت بعد از ثبت درخواست

ردیف

7

نام درخواست

صدور چک بانکی

قابل ذکر است در صورت ثبت درخواست خارج از بازه تعیین شده ،سرویس درخواستی در روز
کاری بعد ارایه خواهد شد.

بــانکــــــداریالکتـــــرونیــک X2
“بانکداری الکترونیک  ” X2یکی دیگر از خدمات نوین بانک گردشـگری اسـت که به اشـخاص حقوقی
و نیـز بـه صورتـی متفـاوت بـه اشـخاص حقیقـی و از طریـق دو محصـول “بانکـداری الکترونیـک  X2خاص
شـرکتها” و “بانکـداری الکترونیـک  X2خـاص افـراد” ارایه میشـود.

بانکداری الکترونیک  X2خاص شرکتها
بانکداری الکترونیک  X2خاص شـرکت ها برای شـما مشـتریان حقوقی و حقیقی که دارای سـپرده های
مشـترک هستید می باشـد .بدلیل محدودیت هایی از قبیل:
1 .1انجام ترا کنش ها با چند امضاء
2 .2ریسک باالی ترا کنش های سازمان ها و شرکت ها
3 .3الزام به حضور فیزیکی تمامی صاحبان امضا برای امضا

نیازهـای شـما مشـتریان ،بانـک گردشـگری را بـر آن داشـت تـا خدمـات بانکـداری الکترونیـک  X2خـاص
شـرکت ها را فراهـم و ارائـه نمایـد .از ایـن رو شـما مشـتریان حقوقـی/حقیقـی دارای سـپرده های مشـترک
بانـک گردشـگری می توانیـد خدمـات بانکـی مـورد نظر را بـا امنیت باال و با اسـتفاده از امضای دیجیتال
و دسـتگاه رمـز یـاب  OTPدریافـت نماییـد.

خدمات بانکداری الکترونیک X2خاص شرکتها
 .1انتقال وجه با مبالغ باال با استفاده از چند امضاء
 .2مدیریـت سـپرده ها بـا اسـتفاده از چنـد امضـاء (بـه عنـوان نمونـه انتقـال وجـه از حسـاب سـپرده
جـاری بـه حسـاب سـپرده کوتـاه مـدت و بالعکـس)
 .3انتقال وجه داخلی (بین سپرده های مشتریان بانک گردشگری) مبتنی بر چند امضاء
 .4انتقـال وجـه بیـن بانکـی از سـپرده مشـتری نـزد بانـک گردشـگری بـه سـپرده ها نـزد سـایر بانک هـا
(حوالـه پایـا) مبتنـی بـر چنـد امضـاء
 .5مشـاهده فهرسـت حسـاب ها بـا اطالعـات کامـل (تاریـخ واریـز سـود ،نـرخ واریـز سـود ،تاریـخ افتتاح
حسـاب و )...
 .6دریافت آخرین وضعیت انتقال وجه (رهگیری درخواست)
 .7مشاهده صورتحساب هریک از سپرده ها
 .8امکان افتتاح سپرده کوتاه مدت و بلندمدت
 .9انتقال وجه نامحدود بین سپرده های یک مشتری
 .10انتقال وجه نامحدود بین سپرده های مشتریان در بانک گردشگری
 .11انتقال وجه بین بانکی از طریق پایا تا سقف پانصد میلیون ریال در هر روز
.12ثبت درخواست تغییر وضعیت سپرده (کوتاه مدت و بلندمدت)
 تغییر روز واریز سود تغییر سپرده مقصد واریز سود مسدودکردن سپرده بستن سپرده رفع مسدودی سپرده .13مشاهده فهرست تسهیالت مشتریان
 .14ثبت درخواست پرداخت اقساط
 .15مسدود سازی یک برگ چک
.16درخواست صدور دسته چک
 .17گزارش وضعیت دسته چک
 .18خدمات صدور چک
 .19تغییر نام کاربری ورود به سیستم
.20تغییر رمز ورود به سیستم اینترنت بانک
.21مشــاهده فهرســت  10ورود آخــر بــه سیســتم شــامل اطالعــات تاریــخ ،ســاعت ،آدرس شــبکه وارد
شــده ()IP
 .22امکان محدودسازی ورود به سیستم اینترنت بانک از کشور مشخص

بانکداری الکترونیک  X2خاص افراد
بانکداری الکترونیک  X2خاص افراد ،شـما مشـتریان محترم را قادر به انجام انواع عملیات مالی روی
سـپرده های متعلـق بـه خـود ،می نمایـد .بعبارتـی دیگـر بانکـداری الکترونیـک  X2خـاص افـراد ،همـان
بانکـداری اینترنتـی بـا خدمـات بیشـتر می باشـد کـه شـما بـا اسـتفاده از آن می توانیـد بـدون نیـاز بـه
مراجعـه بـه شـعبه بانـک ،بـا دریافـت نام کاربری و رمز عبـور به پایگاه اینترنتی بانک مراجعـه و به انجام
عملیـات بانکـی بـر روی سـپرده های خـود بپردازیـد .شـما مشـتریان محتـرم می توانیـد بـا اسـتفاده و یـا
عـدم اسـتفاده از رمـز یـاب از خدمـات متنوعـی بـه شـرح زیـر برخـوردار گردید:

خدمات بانکداری الکترونیک  X2خاص افراد بدون استفاده از رمزیاب
 .1مشـاهده فهرسـت سـپرده هـا بـا اطالعـات کامـل (تاریـخ واریـز سـود ،نـرخ واریـز سـود ،تاریـخ افتتـاح
حسـاب و )...
 .2مشاهده صورتحساب هریک از سپرده ها
 .3انتقال وجه نامحدود بین سپرده های یک مشتری
 .4انتقال وجه تا سقف سی میلیون ریال در هر روز بین سپرده های مشتریان در بانک گردشگری
 .5انتقال وجه بانکی از طریق پایا تا سقف سی میلیون ریال در هر روز
 .6افتتـاح سـپرده کوتـاه مـدت و بلندمـدت (امـکان افتتـاح حسـاب بـه صـورت برخـط (آنالیـن) وجـود
دارد .جهـت دریافـت برگـه سـپرده و یـا کارت ،می تـوان از خدمـات فرابانـک X2اسـتفاده کـرد).
 .7ثبت درخواست تغییر وضعیت سپرده (کوتاه مدت و بلندمدت)
 تغییر روز واریز سود تغییر سپرده مقصد واریز سود مسدودکردن سپرده بستن سپرده رفع مسدودی سپرده .8انتقال وجه کارت به کارت به صورت نامحدود بین کارت های بانک گردشگری
 .9انتقال وجه از کارت گردشگری به کارت شتابی تا سقف سی میلیون ریال در هر روز
 .10پرداخت قبوض شرکت های خدماتی (گاز ،آب ،برق و)...
 .11مسدود کردن کارت
.12اتصال سپرده به کارت
 .13مشاهده فهرست تسهیالت مشتری
 .14ثبت درخواست پرداخت اقساط
 .15مسـدود کـردن یـک بـرگ چـک (برگـه چـک بـه مـدت یـک هفتـه مسـدود می شـود ،جهـت ارایـه
مـدارک الزم از خدمـات فرابانـک  X2اسـتفاده شـود)
.16درخواست صدور دسته چک
 .17گزارش وضعیت دسته چک
 .18درخواست صدور چک بین بانکی
 .19درخواست صدور چک بانکی
.20تغییر نام کاربری ورود به سیستم
.21تغییر رمز ورود به سیستم اینترنت بانک
 .22مشاهده فهرست  10ورود آخر به سیستم شامل اطالعات تاریخ ،ساعت ،آدرس شبکه وارد شده ()IP
 .23محدودسازی ورود به سیستم اینترنت بانک از کشور مشخص

 .24تخصیـص نـام کاربـری هـم ارز بـا تعییـن دسترسـی مـورد نظـر مشـتری (بـا اسـتفاده از ایـن امـکان
می تـوان علاوه بـر نـام کاربـری مشـتری اصلـی ،نام هـای کاربـری دیگری بنا به درخواسـت مشـتری
بـا محدودیت هـای مشـخص شـده توسـط مشـتری انجـام داد).

خدمات بانکداری الکترونیک  X2خاص افراد با استفاده از رمزیاب
 .1مشـاهده فهرسـت سـپرده هـا بـا اطالعـات کامـل (تاریـخ واریـز سـود ،نـرخ واریـز سـود ،تاریـخ افتتـاح
حسـاب و )...
 .2مشاهده صورتحساب هریک از سپرده ها
 .3انتقال وجه نامحدود بین سپرده های یک مشتری
 .4انتقال وجه نامحدود بین سپرده های مشتریان در بانک گردشگری
 .5انتقال وجه بانکی از طریق پایا تا سقف پانصد میلیون ریال در هر روز
 .6افتتاح سپرده کوتاه مدت و بلندمدت
 .7ثبت درخواست تغییر وضعیت سپرده (کوتاه مدت و بلندمدت)
 تغییر روز واریز سود تغییر سپرده مقصد واریز سود مسدودکردن سپرده بستن سپرده رفع مسدودی سپرده .8انتقال وجه کارت به کارت به صورت نامحدود بین کارت های بانک گردشگری
 .9انتقال وجه از کارت گردشگری به کارت شتابی تا سقف سی میلیون ریال در هر روز
 .10پرداخت قبوض شرکت های خدماتی ( گاز ،آب ،برق و)...
 .11مسدود کردن کارت
.12اتصال سپرده به کارت
 .13مشاهده فهرست تسهیالت مشتری
 .14ثبت درخواست پرداخت اقساط
 .15مسدود کردن یک برگ چک
.16درخواست صدور دسته چک
 .17گزارش وضعیت دسته چک
 .18خدمات صدور چک
 .19تغییر نام کاربری ورود به سیستم
.20تغییر رمز ورود به سیستم اینترنت بانک
 .21مشاهده فهرست  10ورود آخر به سیستم شامل اطالعات تاریخ ،ساعت ،آدرس شبکه وارد شده ()IP
 .22محدودسازی ورود به سیستم اینترنت بانک از کشور مشخص

