
  بانک قرض الحسنه رسالت
  )pishkhan.rqbank.ir(سامانه پیشخوان مجازي رسالت 

  )ورود از طریق لینک مستقیم و یا درگاه الکترونیک بانک(جهت درخواست هاي عمومی غیرمالی جایگزین مراجعه به شعب

  
  با کدملی و شماره تلفن همراه ورود به سامانهو یا ) ها مطالعه، پیگیري، ورود به درگاه(پایینیامکان استفاده از منوهاي 

شماره تلفن همراه مورد نیاز شماره ایست که قبالً در زمان عضویت و افتتاح حساب در سامانه ثبت شده و تحت : تذکر
  مالکیت متقاضی است

  پیامک شدهشش رقمی درج کد فعالسازي 

  
  صفحه اصلی پیشخوان مجازي رسالت و رویت مشخصات کاربري و منوهاي مختلف کاربرديورود به 

  



  )فعالسازي و صدور رمزهاي الکترونیکی(بانکداري مدرنمنوي 

  
 فعالسازي و رمز مجدد  

  جهت فعالسازي اولیه و یا صدور مجدد رمزهاي همراه بانک، اینترنت بانک و تلفن بانک

  

 ،اینترنت بانک صادر شده در این قسمت که روي خط تلفن همراه متقاضی پیامک می شودزم به ذکر است رمز ال
در حالت را  »شیوه ورود«گزینه دوعاملی بوده و لذا الزمست در صفحه ورود به سامانه اینترنت بانک رسالت، 

 .قراردهید »شناسایی دوعاملی«

 غیرفعالسازي  

  

   



  خدمات کارت بانکیمنوي 

  

  کارت بانکی عضو شبکه شتاب(کارترسالت صدور(  

 )براي حسابی که تاکنون براي آن کارت صادر نشده(صدور کارت براي اولین بار

  

  درصورت انتخاب حسابی که قبالً براي آن کارت صادر شده است دو گزینه زیر قابل انتخاب خواهد بود

  )به علت مفقودي یا سرقت کارت قبلی(صدور کارت با شماره جدید

  )به علت انقضاي کارت قبلی(و صدور کارت با شماره قبلیتمدید 
 



  

 زمانی که به علت زدن رمز اشتباه، کارت مسدود شده(فعالسازي کارت(  

  

  درصورت عدم وجود کارت مسدود، مشخصات آن را نمایش می دهد

 مسدود کردن کارت 

  



 رفع مسدودي کارت 

  

 نقدي، بن کارت، کارت هدیه و کارت خانواده: بانکیهاي  براي انواع کارت(صدور رمز اول یا دوم کارت( 

  



 صدور شماره کارت بدون صدور فیزیکی کارت با قابلیت انتقال وجه توسط دیگران(درخواست کارت مجازي( 

  
 تغییر سپرده متصل به کارت  

  

 درخواست عودت مانده کارت هدیه منقضی شده به حساب اصلی(واریز مانده کارت هدیه منقضی(  

  



  خدمات چک

  

 رفع سوء اثر چک  

  
براي چک برگشتی که انواع رفع سوء اثر در این قسمت همانطور که در تصویر پیداست عبارتند از درخواست رفع سوء اثر 

به دلیل عدم «و یا » دارددادگاه نامه رفع سوء «یا » دارد رضایت نامه محضري از ذینفع«یا » اصل چک نزد متقاضی است«
چکی که بیش از «و یا » حساب چک مسدود شوددر وجود برگه چک و ناشناس بودن ذینفع مبلغ آن براي مدت دو سال 

  .»سه سال از آن گذشته و توسط ذینفع وصول نشده است



 صدور دسته چک  

  

 یات درخواستگزارش جزئ  

  

   



  انتقال وجه) درخواست(

  

 ساتنا  

به (بیش از یک میلیارد ریال و تکمیل و تحویل فرم مربوطه در نزدیکترین دفاتر رهیاريدرخواست حواله ساتنا به مبلغ 
  )علت حضوري شدن درخواستهاي ساتناي باالي یک میلیارد ریال توسط بانک مرکزي

  
  ادامه تصویر در شکل بعدي



  
 تغییر سقف انتقال وجه  

  



  تسهیالت

  

 معرفی وام  

  به حساب فرد دیگر در بانک قرض الحسنه رسالت انتقال اعتبار وام حسابجهت 

  



 آگاهی از میزان وام ممکن بر روي حساب(برآورد تسهیالت(  

  
) قسمت متناسب مبلغ مندرج در(بایست بر اساس نتیجه اعتبارسنجی میزان توان بازپرداخت اقساط ماهیانه می: تذکر * 

باشد، باید مبلغ  می) در بانک قرض الحسنه رسالت(دیگريحال پرداخت اقساط وام درصورتیکه متقاضی در. تکمیل گردد
  .قسط جاري خودرا از عدد توان بازپرداخت درنتیجه اعتبارسنجی کسرنموده و سپس مبلغ مانده را درجاي خالی وارد نماید

 اصالح اقساط پرداختی  

  
 تغییر سپرده جهت کسر اقساط  

  



  خدمات سپرده

  

 صورتحساب التین و فارسی  

  



  تمکن مالیگواهی  

  



  

 هاي مشترك براي اینکه درخواستهاي بعدي روي حساب مشترك فقط توسط یک نفر  براي حساب(معرفی نماینده
  )انجام شود

  

 لغو معرفی نماینده قبلی(لغو نمایندگی(  

  

 اصالح اطالعات ارسال پیامک  

  



  سهام عدالت

  

 فروش سهام عدالت  

  

   



  اطالعات فردي

  

 دقیق آدرس جدید در صورت تغییر محل سکونتثبت کامل و (تغییر آدرس(  

  



 تغییر شماره تلفن همراه  

  

 تغییر مشخصات فردي  

  



  سایر درخواستهاي من

  

 فهرست درخواستهاي قبلی داده شده در پیشخوان مجازي و اطالع از وضعیت آنها(گزارش درخواستهاي من(  

  

از جمله (طریق پیامک ارسال خواهد شد اما سایر درخواستهاپاسخ درخواستهایی که منجر به صدور رمز خواهند شد، از 
  و وضعیت آنها در این قسمت قابل رویت است) درخواست اعتبار وام حساب

 مشاهده لیست کارتهاي مجازي  

 


