
 سواالت متداول

 

  :رمز پویا چیست؟ استفاده ازدر هنگام  "صحیح نیستوارد شده  دوم رمز"علت نمایش پیغام خطا با عنوان 

  ثانیه گذشته باشد پیغام مذکور ارسال می گردد. 021در صورتیکه از زمان تولید رمز یکبار مصرف مدت 

  استفاده از رمز دوم قبلی )رمز دوم ثابت( پیغام مذکور نمایش داده می شود.در صورت فعال سازی رمز پویا و 

 

 

  :تعداد ورود رمز غلط بیش از حد مجاز است؟"نمایش پیغام خطا با عنوان" 

 ست که می شده ا سدود  شتری م سامانه مدیریت کارت اقدام به فعالدر این حالت رمز دوم م ست از  سازی بای

ستفاده از رمز پویا می ست گردد. دقت گردد جهت ا سنجی پویا بای ضعیت رمز دوم فعال و اعتبار نمایش داده و

شتری می ست از همراه بانک خارج )شود. پس از اعمال تغییرات مذکور م سپس مجددا وارد og outlبای ( و 

صالح  شعبه اینترنتی)ا سامانه  سامانه متمرکز بانکی و  شماره همراه مشتری در  کاربری خود گردد. همچنین به 

 تلفن همراه( دقت گردد که یکسان باشند.

 

 ؟ خیر آیا استفاده از توکن برای ایجاد رمز پویا امکان دارد یا 

  سازی شده است.اینترنت بانک پیادهخیر. توکن صرفا جهت ورود به سامانه 

 

 ثانیه؟ 026ثانیه است یا  06 یازمان اعتبار رمز دوم پو 

  ثانیه افزایش یافته است. 021طبق دستور العمل جدید بانک مرکزی این مهم به 

 

 مراتب اطالع رسانی به مشتریان چگونه است؟ 

 شبکهاطالع سانه های مجازی،  سمی بانک، ر سانی از طریق پرتال ر شی و... طبق  ر شور آموز های اجتماعی برو

برنامه ریزی انجام گردیده استتت پیامک اطالع رستتانی انفرادی افراد در ستته مرحله پیش بینی شتتده استتت که 

و دو مرحله بعدی طبق خوشه بندی بررسی شده در هفته اول و هفته دوم دی ماه  22/10/09مرحله اول مورخ 

 ارسال خواهد شد.

 

 ود دارد؟جسازی توسط مشتری وشوند آیا امکان فعال مسدودهایی که بدلیل رمز اشتباه کارت 

 تواند نستتبت به )صتترفاف( رفس انستتداد اقدام بله. از طریق مراجعه به خودپرداز)از طریق گزینه تغییر اینترنتی می

 مراجعه حضوری به شعبه  یا نماید(  و

 

   دی؟ 01ماه است یا اول دی  توقف استفاده از رمز ایستازمان 

  سب اطالع بانک مرکزی تا ستفاده از رمز پویا اختیاری و به محض اعالم بانک مرکزی  پایانح دی ماه بانک ها ا

 این قابلیت اجباری خواهد شد.

 

 

 

 

  اند چیست؟ایشان تغییر یافته و به بانک اطالع ندادهمشتریانی که شماره همراه تکلیف 



 بایستتت به شتتعب مراجعه نموده و نستتبت به پیامکی دریافت رمز پویا می مشتتتریان جهت استتتفاده از بستتتر

 اعتبارسنجی و تغییر شماره همراه خود اقدام نمایند.

 

  ؟بروزرسانی اتوماتیک شماره ها در سامانه مدیریت کارت می باشدآیا امکان 

 سامانه کارت بروزر شماره همراه بانک از قسمت اطالعات مشتری، هر شب در  ولیکن  .سانی می گردداطالعات 

به صورت دستی در صورت تغییر شماره همراه در شعبه می بایست بالفاصله اطالعات مشتری در سامانه کارت 

 بروزرسانی گردد. )کارت/مدیریت مشتری/بروزرسانی اطالعات مشتری(

 

 شود؟های مجازی هم نشان داده میسازی رمز پویا در موبایل بانک چرا کارتدر قسمت فعال 

 شود.های مشتری نمایش داده میدر حال حاضر در قسمت مذکور کلیه لیست کارت 

 

  کاربرد دارد؟کارت اعتباری آیا رمزپویا برای 

  سط بانک مرکزی می -بله شده تو ست از طریق رمز پویای کارت نقدی و کارت اعتباری اقدام از زمان اعالم  بای

 انجام تراکنش نمایند

 

  چیست؟ سازی رمز پویاهنگام فعالدر  "یافت نشدکارت "علت نمایش پیغام 

  صالح تلفن همراه بخش همراه بانک( با شماره شعبه اینترنتی)ا سامانه   همراه مشتریشماره همراه مشتری در 

 مطابقت ندارد.بانکداری متمرکز در سامانه 

 

 باشد؟فعال می چنانچه مشتری خارج از کشور باشد امکان دریافت رمز دوم پویای پیامکی برای ایشان 

  می نمایند.پشتیبانی  را تلفن همراه مربوطهخیر فقط در کشورهایی که اپراتورهای 

 

 روش های دریافت رمز پویا کدام هستند؟ 

  )همراه بانک )ورود از قسمت خدمات کارت/منوی سایر/دریافت رمز پویا 

 افت رمز پویا(همراه بانک )ورود از قسمت خدمات سپرده/ منوی سایر/ عملیات کارت/ دری 

 )اینترنت بانک )انتخاب گزینه ارسال پیامک رمز دوم پویا 

  امکان درخواستتت رمز دوم پویا از طریق درگاه های خرید اینترنتی فراهم می باشتتد که در این روز رمز دوم از

 طریق پیامک به شماره همراه اعتبارسنجی شده در سامانه متمرکز بانکی ارسال می گردد

 

 سایر: 

  دیکسان باششماره همراه مشتری در سامانه متمرکز بانکی و شعبه اینترنتی )بخش همراه بانک( می بایست. 

فعالسازی خدمات همچنین سازی قابلیت رمز پویا در همراه بانک)خدمات سپرده( و مورد مذکور در هنگام فعال

 کارت به مشتریان نمایش داده می شود.

  شتری در شماره همراه م سانی چنانچه  ست بروزر سامانه مدیریت کارت می بای شتری تغییر یابد در  اطالعات م

 گردد.
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