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فعال کردن رمز دوم پویا در سامانه اینترنت بانک
ورود به سامانه اینترنت بانک گردشگری 1
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در گام بعدی کاربر باید: 2
از منوی منوی »کارت«، بر روی گزینه »کارت های من« کلیک کند. 

سپس کارت مورد نظر خود را از فهرست کارت های نمایش داده شده انتخاب نماید.
بر روی آیکن   از سرستون »عملیات« کلیک نماید.

با کلیک بر روی این گزینه، پنجره کوچکی باز می شود.
 برای فعال کردن رمز دوم پویا کاربر باید بر روی گزینه »مدیریت نوع رمز دوم« کلیک نماید.
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پس از انجام مراحل یادشده، خواهید دید که نوع رمز دوم کارت شما، به حالت »رمز یکبار مصرف« تغییر یافته است. 4
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                        مشتري میبایست پس از مراجعه به آدرس
 https://ibank.tourism-bank.com
با وارد کردن نام کاربري و رمز عبور اینترنت 
بانک، وارد سامانه مذکور شود و پس از ورود 
کارت«،   به  کارت  منو  زیر  و  کارت  منو  از 
وارد صفحه انتقال وجه کارت به  کارت شود.

ت بانک،  مشتریــان میتوانند به روش ذیل در سامـانه اینترـن
درخواست خود مبنی بر دریافت رمز دوم پویا را ثبت نمایند. 

1
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              در صفحه انتقال وجه کارت به کارت، کلیدي با عنوان »دریافت کد« تعبیه شده است که مشتري میتواند پس از درج شماره 
کارت متعلق به خود و کلیک بر روي آن کلید، رمز پویا کارت را از طریق پیامک دریافت نماید.

2
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در صورتی که کارت وارد شده متعلق به مشتري و رمز پویا کارت نیز فعال باشد، پیغام زیر نمایش داده خواهد شد و رمز از طریق 
پیامک براي مشتري ارسال میگردد.

توضیح 1: همچنین درصورتیکه رمز پویا کارت غیرفعال بوده و یا مشتري شماره همراه خود را نزد بانک تأیید ننموده باشد، 
خطا زیر نمایش داده خواهد شد.

توضیح2: در صورتیکه کارت ثبت شده متعلق به مشتري نباشد، خطا زیر نمایش داده خواهد شد.

توضیح3 : رمز ارسال شده براي مشتري در کلیه ابزارهاي پذیرندگی )اینترنت بانک، موبایل بانک، درگاههاي پرداخت و 
اپلیکیشن هاي پرداخت( قابل استفاده میباشد. 
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ورود به سامانه همراه بانک از بخش »خدمات سپرده«
کلیک بر روی بخش »سایر« و پس از آن انتخاب گزینه »عملیات رمز کارت«

فعال کردن رمز دوم پویا در سامانه همراه بانک

1
2

در صفحه بعدی بر روی گزینه »فعال سازی رمز یکبار مصرف کارت 3
)رمز پویا(« کلیک نمایید.
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4

5

در صفحه بعدی فهرستی از کارت های متعلق به شما نمایش داده می شود.

در این صفحه شما می توانید رمز دوم پویا را برای کارت های 
مورد نظر خود فعال نمایید. در صورتی که رمز دوم پویا برای 

کارتی فعال باشد، وضعیت آن سبز رنگ است.
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پس از فعال کردن خدمت رمز دوم پویا برای کارت، می بایست از طریق سامانه های همراه بانک یا پرداخت 
همراه اقدام به دریافت رمز دوم برای کارت خود نمایید. مراحل دریافت رمز دوم پویا به شرح زیر است:

کاربر پس از  نصب آخرین نسخه سامانه همراه بانک گردشگری، می بایست روی گزینه »خدمات 
سپرده«، کلیک نماید و نام کاربری و رمز عبور سامانه همراه بانک خود را وارد کند. شایان ذکر است 

برای بهره برداری از بخش خدمات سپرده، می بایست  نام کاربری و رمز عبور را از شعبه دریافت نمود.
پس از ورود به سامانه، کاربر می بایست بر روی منوی »سایر« و سپس »عملیات کارت« کلیک نماید.

دریافت رمز دوم پویای کارت

دریافت رمز دوم پویا از سامانه همراه بانک

1

2
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در مرحله بعد برای دریافت رمز پویای کارت باید بر روی گزینه »دریافت 
رمز یکبار مصرف کارت )رمز پویا(« کلیک نماید. 

در صورتی که کاربر برای اولین می خواهد اقدام به دریافت رمز پویای 
کارت نماید، یا پیغام »احراز هویت« مواجه می شود.

توجه داشته باشید که شماره موبایلی که مشتری در این 
قسمت با آن احراز هویت می شود، می بایست با شماره 
موبایل ثبت شده برای مشتری در بانک یکی باشد.
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در مرحله کد فعال سازی احراز هویت برای کاربر ارسال شده و 
کاربر می بایست این کد را در بخش مربوطه وارد نماید.

پس از احراز هویت، فهرست کارت هایی که رمز 
پویا برای آنها فعال شده است به کاربر نمایش داده 
شده و کاربر با کلیک بر روی کارت مورد نظر خود، 
می تواند رمز دوم پویای آن کارت را دریافت نماید.

4
5



13
فعـال کردن قابلـیت رمز دوم  پویـای کارت

       کاربر پس از  نصب آخرین نسخه سامانه همراه بانک 
گردشگری، می بایست روی گزینه »خدمات کارت«  که از 
این پس پرداخت همراه نامیده می شود، کلیک نماید. شایان 
ذکر است برای بهره برداری از خدمات پرداخت همراه، 
نیازی به دریافت نام کاربری و رمز عبور از شعبه نیست.

2

1

در مرحله بعد برای فعال سازی خدمات پرداخت همراه، کاربر می بایست شماره تلفن همراه دریافت رمز دوم پویا از سامانه پرداخت همراه
خود را وارد نماید. کد فعال سازی از طریق پیامک به شماره تلفن کاربر ارسال می گردد. 

توجه داشته باشید شماره موبایل شما باید همان شماره موبایلی 
باشد که به بانک به هنگام تعریف مشتری معرفی نموده اید.
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پس از ورود کد فعال سازی، کاربر می بایست برای بهره برداری 
از خدمات پرداخت همراه، یک رمز عبور انتخاب نماید. 

در مرحله بعد برای دریافت رمز دوم پویای کارت خود  بر روی بخش 
»سایر« و سپس گزینه »رمز یکبار مصرف کارت« کلیک نمایید. 

3
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در مرحله بعد فهرست کارت هایی که برای آنها رمز دوم پویا را فعال کرده اید 
نمایش داده می شود. برای دریافت رمز دوم بر روی کارت مورد نظر کلیک کنید.

در مرحله بعد سیستم یک کد نمایش می دهد که همان رمز 
دوم کارت شما است.

56

نکته 1: در صورتی که خدمت رمز دو پویا را برای هیچ کدام از کارت های 
می شود. داده  نمایش  نشد«  یافت  »کارت  پیغام  باشید،  نکرده  فعال  خود 

نکته2: در صورتی که شماره موبایل سامانه پرداخت همراه شما با شماره تلفن 
ثبت شده برای تعریف مشتری یکسان نباشد، پیغام خطای »مشتری دارنده 

کارت یافت نشد« دریافت می شود.
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غیرفعال کردن قابلیت رمز دوم پویای کارت

برای غیرفعال کردن رمز دوم پویای کارت در سامانه اینترنت بانک به شرح تصویر زیر عمل نمایید.

رفعال کردن رمز دوم پویای کارت در سامانه همراه بانک، بر روی بخش »سایر« و سپس گزینه »رمز یکبار مصرف 
کارت« کلیک نمایید. سپس در صفحه بعدی بر روی گزینه »فعال/ غیرفعال سازی رمز یکبار مصرف کارت« 
کلیک نمایید. در این صفحه می توانید نسبت به غیرفعال سازی رمز دوم پویا برای کارت های خود اقدام نمایید.

2

1
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دریافت رمز پویای کارت بر بستر پیامک

روش دوم

روش اول

https://ibank.tourism- الزم است پس از مراجعه به آدرس
bank.com  با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور اینترنت بانک، 

وارد سامانه مذکور شوید.
پس از ورود مطابق تصویر زیر از منو کارت گزینه خود اظهاری شماره 

همراه را انتخاب نمایید.
در کادر خود اظهاری شماره همراه مشتری، شماره همراهی که مشتری 
به بانک ارایه داده است نمایش داده می شود. با کلیک بر روی گزینه 
ارسال کد یک کد اعتبارسنجی برای مشتری ارسال می گردد. الزم 
است مطابق تصویر زیر کد اعتبارسنجی را در کادر مربوطه وارد و بر 

روی کلید تایید کلیک نمایید.

مراجعه  حضوری به شعبه: 
در این روش الزم است مشتریان محترم ضمن مراجعه به هریک از 
شعب بانک گردشگری اقدام به تکمیل فرم تایید صریح شماره تلفن 

همراه خود نمایند.

1

2
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نکته: در صورتیکه شماره همراه مشاهده شده با شماره همراه مشتری مغایرت دارد و یا تمایل به تغییر شماره همراه خود دارید الزم 
است به شعب بانک گردشگری مراجعه نمایید.

در صورتی که فرآیند با موفقیت طی شود مطابق تصویر زیر پیغام »شماره همراه شما جهت ارسال رمز پویا تایید شد« نمایش داده 
می شود که به معنی پایان فرآیند اخذ تایید شماره همراه مشتری بوده و از این پس در صورت ثبت درخواست ارسال رمز پویا، 

رمز به شماره تایید شده از طریق پیامک ارسال می گردد.


