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 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 مقدمه
اینترنتت رترا م متی كنتد  شتا مجتترا جاتت انجتام ایتا امتور نوتازا بته   تور  ر              بستتر بتهكه   است كه انجام امور بانكی را از طریق خدمتی اینترنت بانك  

ه بابتتد ا از جنجتایی كتته  ر دیتتر جدیتتد  سترستی بستتوارا از متتر م جاتتاا بته بتتهكه جاتتانی اینترنتتت موستر استتت  ایتتا ابتت ار بستتترا     بتبهه بانتتك ندابتتت 

 .مناسب براا برقرارا مراا ات شجارا ا اقتیا ا ررا م جار ه است

جاتت ارت ایا امنوتت اطتدتات مجتترا  اقتدام بته         (یتر  رمت  یكهتار م   ستتااه شویوتد   )بانك كارجرریا با باره گوترا از ایتا ابت ار ا نوت  استتاا ه از شتوكا       

 .ارائه انواع خدمات ایكترانوكی به كلوه مجتریاا خو  می نماید

ا موتتت بانكتتدارا ایكترانوتتك  ر دیتتر جدیتتد  استتتوهاا ستتایر دمتتوم از بانكتتدارا ایكترانوتتك  ا موتتت بتته اقتتت ا   ینتته  تتاا مجتتتریاا   اتت  م تتو     

ستادته  ر  تر مكتانی كته مجتترا ارا ه نمایتد ا ستایر متوار  از جملته دتواملی  ستتند كته بانتك               42ستایر بتبب  ارائته    زیست  كا ا از  ام مجتتریاا  ر  

 .كارجرریا قید  ار  با گسترش خدمات ایكترانوكی   ستوابی به جا ا دا  را براا مجتریاا خو  ررا م نماید

 

 مزایای استفاده از اینترنت بانك
 رت ا جمدصرره جویی  ر اقت ا   ینه ر 

 انجام امور بانكی  ر  ر سادت از بهانه راز 

 ددم جابجایی اجه نود 

 سترسی به سوابق ا مدیریت سپر ه  
 

 امكانات قابل دسترس در اینترنت بانك

 مشاهده اطالعات حسابها 

o صورش ساب  اره اا 

o صورش ساب ما انه 

o مواناوا مانده  ساب بیورت نمو ارا 

 (خاص  وووی ا  سابااا ابخاص  ووقیبراا  ساب  اا مجترک اب) كارتابل 

o شراكنجااا  ر انتظار ام اء 

o اضبوت شراكنا 

 انتقال وجه داخلی 

o كارجرریا  ساب به  ساب  اخلی 

 انتقال وجه بین بانكی 

o پایا -انتواا اجه بوا بانكی 

 خدمات كارت 

o بتابی ا غوربتابی انتواا اجه كارت به كارت 

o مسدا  كر ا كارت 

 پرداخت قبوض 

o پر اخت قهض 

 خرید شارژ تلفن همراه 

o (ایرانسل   مراه ااا  شایوا) اپراشور اا شلاا  مراه خرید بارژ 
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 گزارشات و پیگیری تراكنشها 

o پواورا پایا -انتواا اجه بوا بانكی 

 مدیریت چكها 

o مجا ده چكااا ااگذار بده 

 خدمات تسهیالت 

o نمایا اضبوت شساوتت 

 ثبت حسابهای آشنا 

 پروفایل مشتری 

 خروج 

 

 :ورود به اینترنت بانك نیاز داریم آنچه جهت

 كارجرریا  رخواست رباا نمو ا اینترنت بانك از طریق ببهه بانك 

 نام كاربرا ا رم  دهور 

 .(بایست  ستااه شویود رم  یكهار میر   ریارت گر   ر صورت شمایل به استاا ه از شراكنا  اا مایی می)

 :از داریمآنچه جهت پرداخت یا انتقال وجه كارت به كارت نی

 رقمی  ك بده راا كارت 61یا  61بماره : بماره كارت د و بتاب (PanNumber) 

 شاریخ انو اا كارت (ExpireDate) 

 رم   ام یا رم  اینترنتی كارت (PIN4) 

  بماره سه یا چاار رقمیCVV4 كه بر راا پجت كارت  رج بده است 

 :نیاز داریم( كارآفرین  به حسابكارآفرین حساب از )آنچه جهت انتقال وجه داخلی 

 انتخاب بماره  ساب مهداء 

 بماره سپر ه موید 

 عالئم استفاده شده در مستند

 .براا نمایا مرا ل اجراا دملوات  از ایا جیكوا استاا ه بده است:  

 .براا دنواا كر ا موار  قابل شوجه از ایا جیكوا استاا ه بده است: 

 . بده است از ایا جیكوا براا شباریف استاا ه: 
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 .بده ا گ ینه اینترنت بانك را انتخاب موكنوم)( ابتدا اار  سایت بانك كارجرریا .6

 (6بكل .)ظا ر بده  نام كاربرا ا رم  دهور را اار  نمایود Loginصا ه  .4

 

 "ورود"صفحه -1شکل 

مراجبته بته مستتند  ستتورایبمل استتاا ه از      .یتر  استتاا ه مونمایتد    مجترا جات ارا  رم  دهور از ابت ار شتوكا جاتت شویوتد رمت  یكهتار م       

 (شوكا

 ر صورشوكه مجترا  نام كتاربرا یتا رمت  دهتور ختو  را پته از سته بتار ابتتهاه اار  نمایتد  سوستتم نتام كتاربرا را غورربتاا كتر ه ا شناتا                 

 . ر صورت مراجبه   ورا مجترا به ببهه  امكاا رباا سازا جا اجو   ار 

 ورود به اینترنت بانك
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 :كات امنوتی بیورت زیر شوصوه موجو ن :

 "نكات امنیتی" 2شكل 

 .اار  موجویم( ختصه اضبوت  ساباا)به صا ه اصلی  با انتخاب  كمه  .3

 

 

 ختصه اضبوت  ساباا بامل اطتدات به برح زیر می بابد: 

o شماره حساب 

o شرح حساب 

o نوع حساب 

o نوع مالكیت 

o نام شعبه 

o مانده واقعی 

o مانده در دسترس 

o وضعیت حساب 

o نمودار مانده حساب 

 "خالصه وضعیت حساب ها" 3شكل

 (2بكل .)مجترا موتواند  ر صا ه اصلی  مواناوا مانده  ساب  اا خو  را بیورت نمو ارا مجا ده نماید .2

اصلی صفحه  
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 " نمو ار مواناوا مانده  ساباا" 4شكل  

 . راا شاریخ شراكنا مجا ده نماید ( ن ایی / صبو ا )موتواند یوست  ه شراكنا جخر  مراه با امكاا مرشب سازا  مه مجترا با انتخاب  ك: 

 

 " یوست شراكنجااا انجام بده راا  ساب" 5شكل 

نیفت بیشفتر برفورت م فدد بایفد           در صورتیكه مشتری مدت زمانی در صففحات اینترنفت بانفك فعفال نباشفد  جهفت ام      : 

 .وارد اینترنت بانك شود

 صورش ساب  اره اا 
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 .مجترا جات مجا ده صورش ساب  اره اا  از منوا اصلی اطتدات  ساباا    صورش ساب  اره اا را انتخاب موكند .6

 

 .مجترا  صا ه صورش ساب را مجا ده موكند .4

 

 " رش ساب  اره ااصو" 6شكل 

 ( ر صورت مجا ده برح شراكنا   شوك برح شراكنا انتخاب موجو ).مجترا  ساب مور  نظر خو  را از یوست كجویی انتخاب موكند .3

 .شراكنا از شوویم نمایجی انتخاب موكند... شا ... مجترا بازه مور  نظر را جات نمایا صورش ساب بیورت شاریخ از .2

 

 " شاریخ شراكنا" 7شکل 

الزم به ذكر است انتخاب نوع .)مجترا  ر مر له ببدا  می شواند براا بازبونی نوع شراكنا مور  نظر جا شراكنا را از یوست انتخاب نماید .5

 (شراكنا اجهارا نمی بابد
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 " نوع شراكنا" 8شكل 

 .را انتخاب موكند مجترا براا نمایا صورش ساب خو    كمه  .1

 .سوستم یوست شراكنجااا انجام بده راا  ساب مور  نظر مجترا را نمایا مود د .7

 

 "نمایا صورش ساب" 9بكل 

 مجترا می شواند  ر صورت شمایل صورش ساب خو  را  ر قایب ررمت  اا مور  نظر با انتخاب  كمه  ریارت رایل  .8

 .انتخاب نماید

 .موتواند ختصه اضبوت  ساب  اا خو  را  ر كا ر پایوا صورش ساب مجا ده نمایدمجترا 
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 "ختصه اضبوت  ساباا " 01بكل 

 صورش ساب ما انه 

 .مجترا جات مجا ده صورش ساب ما انه  از منوا اصلی اطتدات  ساباا    صورش ساب ما انه را انتخاب موكند .6

 .ا انه را نمایا مود دسوستم صا ه صورش ساب م .4

 .مجترا  ساب مور  نظر خو  را از یوست انتخاب موكند .3

ماه جارا را ببنواا پوا ررض نمایا . )سوستم شراكنجااا انجام بده راا  ساب مور  نظر مجترا را بیورت بكل زیر نمایا مود د .2

 .(مود د ایی امكاا انتخاب  ر ماه اجو   ار 

 

 "صورش ساب ما انه"00بكل 

 .را  ر صورت مجا ده ج ئوات شراكنا  ساب  ر راز مجخص  ر یف مور  نظر را انتخاب موكندمجت .5

 .سوستم ج ئوات شراكنا  ساب را مطابق بكل زیر نمایا مود د .1
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 "ج ئوات شراكنا"01بكل 

 :جو  ر  ر یك از راز اا نمایا  ا ه بده اطتدات ااری   بر ابت ا مانده  ساب با دتئم زیر نمایا  ا ه مو

 

 

 

 :مراحل گام به گام انتقال وجه داخلی

 .را از منوا اصلی سوستم به برح زیر انتخاب موكند " ساب به  ساب  اخلی"مجترا گ ینه  .6

 

 "منوا  ساب به  ساب  اخلی"01بكل 

 .مجترا  ساب مهداء مور  نظر را از یوست  ساب  ا انتخاب می كند .4

 ر اختوار مجترا  62وستم اطتداشی  ر رابطه با موجو ا  م دا یت  اا انتواا ا مانده م دا یت رازانه  ساب مهداء مجترا  مانند بكل س

 .قرار مود د

 حساب جدیدا یا  حساب های آشنایا ( غور از  ساب مهداء)خو   حساب های داخلیمجترا  ساب موید مور  نظر را از بوا یكی از انواع  .3

 .تخاب موكندان

 .مجترا مهلغ انتواا اجه را  رج موكند .2

 انتقال وجه داخلی
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 .را انتخاب موكند مجترا  ر صورت نواز به شوضوح  ر مور  انتواا  متا مور  نظر را  رج می نماید ا سپه  كمه  .5

 

 " انتواا اجه  اخلی" 14شكل 

اشی انتواا  ر صا ه قهلی نمایا  ا ه ا مجترا می بایست دد  شویود بده شوس  سوستم را  ر شوكنی كه  ر سوستم صا ه شایودیه را به  مراه اقتم اطتد .1

 . رج نماید محل رمز تولید شدهاختوار  ار     رج نمو ه ا بماره شویود بده شوس  شوكا را  ر 

 

 "شایودیه انتواا اجه  اخلی" 01شكل 

 .را انتخاب می كند مجترا  كمه  .7
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 (61بكل .)سوستم رسود انتواا اجه  اخلی را به  مراه بماره پواورا نمایا مود د .8

 

 "رسود انتواا اجه  اخلی" 01شكل 

 (65بكل .)چاپ نمایداقدام به مجترا  ر صورت شمایل به مجا ده رسود چاپی انتواا اجه موتواند به استاا ه از  كمه  .1

 

 "رسود انتواا اجه  اخلی" 01بكل 
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 :پایا –مراحل گام به گام انتقال وجه بین بانكی 

 .را از منوا اصلی سوستم به برح زیر انتخاب موكند "پایا –انتواا اجه بوا بانكی  "مجترا گ ینه  .6

 

 "پایا -بوا بانكی منوا انتواا اجه" 01بكل 

 .مجترا بماره  ساب مهداء را از یوست  سابااا نمایجی انتخاب موكند .4

 (61بكل .)سوستم شوضو اشی را  ر رابطه با بر ابت از ایا  ساب  مانند بر ابت  ساب به  ساب نمایا مود د .3

 

 "شوضوح انتواا اجه" 09بكل 

 .انتخاب موكند شماره شبای آشنایا  شماره شبای جدید كی ازمجترا بماره بهاا موید را از بوا ی .2

رقم از بماره بها كاری است سوستم بماره بها ایی كه با ایا ارقام شاپپ  3 ر صورشوكه مجترا بماره بهاا جبنا را انتخاب نماید   رج شناا  

ثهت  سابااا "كاربر بایستی ابتدا بماره بهاا مور  نظر را  ر صا ه  .بده است را به كاربر نمایا مود د ا كاربر بماره مور  نظر را انتخاب موكند

 .از پوا ثهت كر ه بابد كه  ر ا امه مستند به ن وه ثهت جا می پر ازیم "جبنا

 

پایا -انتقال وجه بین بانكی  
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 "بماره بهاا جبنا" 11بكل 

مربوط به سپر ه موید را بیورت اجهارا  رج ( بركت نام ا نام خانوا گی  نوع بركت ا نام) ووقی/ مجترا  اطتدات مربوط به بخص  وووی  .5

 .موكند

 .مجترا بانك موید مور  نظر را از یوست بانكاا  بیورت اجهارا انتخاب موكند .1

 .مجترا مهلغ مور  نظر را جات انتواا  رج می نماید .7

 .مجترا بناسه پر اخت ا برح را  ر صورت شمایل  رج موكند .8

 

 

 "انتواا اجه پایا" 10بكل  



 راهنمای كاربری اینترنت بانك
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 .را انتخاب موكند  مجترا  په از  رج اطتدات انتواا اجه پایا   كمه   .1

 (44بكل.)سوستم  صا ه ام اء شراكنا پایا را نمایا مود د .61

مجترا  ر ایا صا ه موتواند ص ت اطتدات انتواا پایا شبووا بده  ر صا ه قهل را مجا ده نمو ه ا  ر صورت ص ت اطتدات اقدام به 

 . رج رم  جات انجام شراكنا پایا نماید

 

 "ام اا شراكنا پایا" 11بكل 

 .ائوت است  اقدام به  رج رم  شویود بده شوس  شوكا می نمایدمجترا  ر صورت ص ت اطتدات  كه  ر بخا باالا صا ه قابل ر .66

رم  شویود "الزم به شوضوح است بماره نمایا  ا ه بده شوس  سوستم بایستی  ر  ستااه اار  بده ا مجترا رم  ایجا  بده شوس   ستااه را  ر بخا 

 .صا ه باال اار  نماید" بده

را انتخاب كر ه  ر ایا  ز اطتدات انتواا پایا  ر ایا مر له نماید  بایستی  كمه  ر صورشوكه مجترا شیموم به اصتح  ر یك ا

 .صورت  سوستم مجترا را به صا ه قهل جات ایرایا اطتدات ارجاع مود د

 .نمایا مود د "تراکنش پايا با موفقيت ثبت گرديد"سوستم رسود شراكنا پایا را با پوغام مورووت جمو   .64



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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 "رسود شراكنا پایا" 11بكل 

 

 

را پر اخت نماید  از منوا اصلی پر اخت قهوض  پر اخت قهض را انتخاب می ...  ر صورشی كه مجترا بخوا د  ر یك از قهوض جب  برق  شلاا ا

 .ا مجترا قابل انجام استالزم به ذكر است كه پر اخت قهوض  ر اینترنت بانك ربت از طریق یكی از سپر ه  اا ربا.كند

 مرا ل گام به گام پر اخت قهض

 .را از منوا اصلی سوستم به برح زیر انتخاب موكند "پر اخت قهض "مجترا گ ینه  .6

 

 "منوا پر اخت قهض" 12بكل 

 (45بكل .)مجترا بناسه قهض ا بناسه پر اخت  رج بده راا قهض را  ر بخا مربوطه  رج مونماید .4

 پرداخت قبوض



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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 "صا ه پر اخت قهض" 11بكل 

 .را انتخاب موكند مجترا  ر صورت اطموناا از ارا  اطتدات قهض  كمه  .3

 (43بكل .)سوستم ص ت اطتدات را مطابق بكل روق به مجترا ادتم موكند .2

 .انتخاب موكند را مجترا په از اطموناا از ص ت اطتدات قهض  كمه  .5

 (41بكل .)سوستم صا ه پر اخت را نمایا  ا ه ا كاربر موتواند بماره  ساب مور  نظر را از ایست  سابااا نمایا  ا ه انتخاب نماید .1

 

 "صا ه پر اخت قهض" 11بكل 

 .را انتخاب موكند مجترا اطتدات قهض را مجا ده ا  ر صورت اقدام به پر اخت قهض  كمه  .7

 (47بكل.)سوستم رسود پر اخت قهض را نمایا مود د .8

  

 "رسود پر اخت قهض" 11بكل 

 .را انتخاب موكند مجترا  ر صورت شمایل به مجا ده چاپی رسود پر اخت قهض  كمه  .1



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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 .سوستم رسود چاپی  ااا اطتدات شراكنا را نمایا مود د .61

 

 "رسود چاپی پر اخت قهض" 11بكل 

 

براا انجام ایا دملوات .امكاا انتواا اجه از كارت  اا مجترا  ر بانك كارجرریا به كارشااا د و بهكه بتاب  ر ایا بخا ررا م می بابد

الزم به ذكر است رم   ام یا رم  اینترنتی از  ستااه خو پر از .بته بابدخو  را  ا (CVV4)رم   ام كارت ا كد ادتهار سنجی كارت/ الزم است مجترا رم  اینترنتی 

 .قابل  ریارت می بابد

 مرا ل گام به گام انتواا اجه كارت به كارت 

 .را از منوا اصلی سوستم به برح زیر انتخاب موكند "انتواا اجه كارت به كارت "مجترا گ ینه  .6

 

 "اجه كارت به كارت منوا انتواا" 19بكل 

 (48بكل .)مجترا اطتدات كارت مهداء ا كارت موید ا مهلغ انتواا را مطابق بكل زیر شبووا موكند .4

 انتقال وجه كارت به كارت



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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 "صا ه انتواا اجه كارت به كارت" 11بكل 

 .را انتخاب موكند مجترا په از ارا  اطتدات انتواا اجه   كمه  .3

 .ص ت اطتدات كارت ا مهلغ انتواا  صا ه شایودیه انتواا را به مجترا نمایا مود د سوستم  ر صورت .2

 .الزم به ذكر است كلوه م دا یتااا رازانه شراكنا انتواا اجه ا ص ت سپر ه  اا مهداء ا موید شوس  سوستم قابل كنترا می بابد

 .مجترا  ر صورت شایود اطتدات   كمه شایود را انتخاب موكند .5

 .ستم رسود انتواا را  مراه با بماره پواورا نمایا مود دسو .1

 

 . ر صورشوكه مجترا بخوا د كارت مور  نظر خو  را به  ر  یول مسدا  نماید  موتواند از ایا دملوات استاا ه نماید

 مرا ل گام به گام مسدا  كر ا

 .زیر انتخاب موكندرا از منوا اصلی خدمات كارت به برح  "مسدا  كر ا كارت "مجترا گ ینه  .6

 .سوستم صا ه مسدا  كر ا را نمایا مود د .4

 مسدود كردن كارت



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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 .را انتخاب موكند ا سپه جات مسدا  كر ا كارت  كمه . مجترا  اطتدات كارت را مطابق بكل روق شبووا مونماید .3

 .بایستی به ببهه بانك مراجبه نماید سوستم كارت مور  نظر را مسدا  كر ه ا مجترا جات ررع مسدا ا مجترا .2

 

 

 .مجتریاا  موتوانند با استاا ه از ایا سرایه دملوات خرید بارژ را انجام   ند

 مرا ل گام به گام خرید بارژ

 .را از منوا اصلی سوستم به برح زیر انتخاب موكند "خرید بارژ "مجترا گ ینه  .6

 

 "منوا خرید بارژ" 10بكل 

 .مجترا شبدا  بارژ اا مور  نظر را طهق مهایغ بارژ نمایا  ا ه بده  ر صا ه خرید بارژ مطابق بكل زیر  رج موكند .4

 خرید شارژ



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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 "صا ه خرید بارژ"11بكل 

 .را انتخاب موكندمجترا په از  رج شبدا  بارژ اا مور  نظر  كمه  .3

ا نمایا  ا ه  مجترا  ر صورت شایود اطتدات بارژ  بماره شلاا  مراه ا ج رس پست ایكترانوكی خو  را موتواند  رج سوستم صا ه شایودیه خرید بارژ ر .2

 .ا سپه  ر بخا اطتدات پر اخت   اقدام به انتخاب بماره  ساب مونماید. كند

 

 "صا ه شایودیه بارژ"11بكل 

 (32بكل.)كه بامل اطتدات نوع بارژ  اضبوت شراكنا  سریاا بارژ ا كد بارژ می بابد.یا مود دسوستم صا ه رسود پر اخت بارژ را نما .5



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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 "صا ه رسود بارژ"12بكل 

 (35بكل.)مجترا  ر صورت شمایل به چاپ رسود پر اخت بارژ موتواند با استاا ه از  كمه چاپ اقدام به  ریارت رسود چاپی نماید

 
 "صا ه رسود چاپی بارژ"11بكل 

 
 
 
 

 .  موتواند از ایا سرایه استاا ه نمایدپركاربرد خودمجترا جات ثهت كر ا  سابااا 

 :مرا ل ثهت گام به گام

 .مجترا گ ینه ثهت  سابااا جبنا را از منوا اصلی انتخاب موكند .6

 ثبت حسابهای آشنا



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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 "صا ه ثهت  سابااا جبنا"11بكل 

 . ووقی بو ا انتخاب موكند/ بركت جدید را بر  سب  وووی/  كمه بخص جدیدمجترا   .4

 

 "صا ه شبریف بخص"11بكل 

را به  مراه بانك مور   انتخاب موكند ا سپه  كمه ( 38)مجترا جات اضاره كر ا  ساب  یكی از جیتمااا یوست را مطابق بكل .3

 .موكندنظراز یوست انتخاب 

 

 "صا ه شبریف بخص به  مراه  ساب"11بكل 



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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 (31.)بركت ثهت بده  مراه با  سابااا ثهت بده  ر مر له قهل را مجا ده نماید/ مجترا په از انتخاب  كمه ذخوره  می شواند اطتدات ابخاص .2

 

 "صا ه نمایا اطتدات  سابااا جبنا"19بكل 

شغوور ا با استاا ه از  بركت را با استاا ه از  كمه / موتواند  ر یك از اقتم اطتداشی مرشه  با ابخاص مجترا

 . ذ  نماید  كمه

 

 .مجترا موتواند با استاا ه از ایا ربایوت  اضبوت شراكنجااا انجام بده را پواورا نماید

 وه گ ارشمرا ل گام به گام شا

 .پواورا پایا را از منوا اصلی گ اربات ا پواورا شراكنجاا انتخاب موكند –مجترا گ ینه انتواا اجه بوا بانكی  .6

 .سوستم صا ه مربوطه را نمایا مود د .4

 

 گزارشات و پیگیری تراكنشها

 



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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 "صا ه گ ارش انتواا اجه پایا"19بكل 

 

 .را انتخاب موكند  مجترا بماره شراكنا را  ر م ل مربوطه  رج كر ه ا سپه  كمه .3

 .سوستم رسود پواورا شراكنا پایا را نمایا مود د .2

 

 "صا ه رسود انتواا اجه پایا"21بكل 

 

 

      .ایا سرایه جات نمایا اطتدات بخیی مجترا بامل مجخیات رر ا ا شماس مور  استاا ه قرار می گور 

 

 

"صا ه نمایا پرارایل مجترا" 26كلب  

 پروفایل مشتری

 

 

 



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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ابه مجترا پوجناا  مجترا  ناام مراجبه به ببهه  رخواست استاا ه از خدمات اینترنت می نماید ا كاربراا  ا نوع رم  یكی ایستا ا  یارا استاا ه از شوكا ر

.مود ند  

ما انه نماید ا  ناام /ا موتواند اقدام به نمایا اطتدات از قهول صورش ساب  اره اا  ر صورشوكه مجترا نام كاربرا ا رم  ایستا را از ببهه  ریارت كند  شنا

.اایوا  ارا  بایستی رم  ایستا را شغوور   د  

.م   درا انجا... رم  ایستا رو  جات نمایا اطتدات اینترنت بانك مور  استاا ه قرار مواور  ا مجترا با ایا رم نمی شواند  وچاونه دملوات انتواا ا   

 Loginمجترا اار  ررم  .6

 .اینترنت بانك موجو 

 

"صا ه ارا  به سوستم" 24بكل  

 

سوستم په از ا راز  ویت  .4

 .مجترا  صا ه شغوور رم  را نمایا مود د

 تغییر رمز ایستا هنگام ورود به اینترنت بانك

 

 

 



 راهنمای كاربری اینترنت بانك

 .فرین بوده و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز  کتبی پیگرد قانونی خواهد داشتکلیه حقوق این مستند متعلق به بانک کارآ
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 "صا ه شغوور رم " 23بكل

مجترا رم  ربلی خو  را  .3

 .را انتخاب موكند   ا سپه جات ذخوره  كمه  رج كر ه ا سپه رم  جدید را  ابار اار

سوستم مجترا را به ررم  .2

 .ارا  به سوستم ارجاع مود د ا مجترا بایستی اینار با رم  جدید ارا  به سوستم را انجام   د

  

  

 


