
 

 

 نحوه افتتاح بانک جدید

به    مائیمافزار تع یف حستتتاب ای با شی تتتت ب  را ر ای     می بایستتت در ابتدای دوره مالی 
 :می باتدعملیات آن به ت ح ذیل 

 . مائیممی افتتاح حساب با شی را ا تخاب مع فی حساب ا و چک ها  طالعات پایهاز منوی ا

 :می تودای به صورت ذیل باز پنج ه می بنیمزما ی به ر  روی گزینه افتتاح حساب با شی بلیک 

 
 

صورت این، پنج ه دیگ ی به مائیممی را ا تخاب  +  در این پنج ه از قسم  پایین عالم 
 :می گ ددمشاهده 

 



 

 

 
طبق موارد خواسته در این قسم  ابتدا با ک مورد  ظ  را ا تخاب ب ده، سپس اطالعات با شی آن 

 . می بنیمبامل تده

 : مائیمدر افتتاح حساب با شی باید به دو مورد دیگ  توجه 

 الف( نوع حساب

 ب( بانک جدید

 

 نوع حساب:الف(

دو گزینه وجود دارد به توضیح آن به ت ح  بنیممیطور به در قسم   وع حساب مشاهده همان
 ذیل اس :

دارای دسته چک دهنده آن اس  به این حساب با شیاگ  این گزینه ا تخاب تود  شان  جاری:
 باتد.می 

 .می باتددهنده عد  استفاده از چک این گزینه  شان  انداز:پس

 



 

 

 بانک جدید:ب(

صورت پیش ف ض صادرات، تجارتتعدادی از ،    افزار هلو به  بشاورزی ، با ش ای دولتی )ملی ، 
و ...( را تع یف  موده استت ، در ریشتتت  مواقک امشان دارد به واحد اقت تتادی در با شی افتتاح 

در این تتت ایا ابتدا باید با ک  مثل با ک تات،افزار وجود  داتتتته باتتتدبه      ید ماحستتاب 
قبال  حوه ورود اطالعات به   حساب با شی راسپس اطالعات م روط به ،مورد  ظ  را تع یف  موده

 . مائیمآن را ف ا گ فتیم )افتتاح حساب با شی( وارد سیستم 

 : مائیممی جدید به صورت ذیل عمل  ر ای تع یف با ک

ای ج هنافتتاح حساب بلیک  موده تا پ  یپنج هابتدا ر  روی گزینه با ک جدید در قسم  پایین
 به صورت ذیل باز گ دد:

 

 
 

 .بنیم ا  با ک را وارد می و  مائیممی در این پنج ه ر  روی گزینه جدید بلیک 

های باز تده خارج تده و گزینه افتتاح حساب با شی را ا تخاب  موده و اطالعات حال از پنج ه
 . مائیممی  واردحساب را 

 


