موبایل بانک

موبایل بانک خاورمیانه
هر زمان در هر جای دنیا که باشید؛ میتوانید با موبایلبانک
خاورمیانه عملیات بانکی خود را در امنیت کامل و با خیال راحت
انجام دهید .موبایلبانک خاورمیانه به صورت پایدار بر روی هر دو
سیستمعامل اندروید و  iOSدر حال فعالیت است .در این بروشور
امکانات ،نحوه دریافت و فعالسازی موبایلبانک خاورمیانه ارائه شده
است که با کمک آن و راهنمایی مسؤولین حاضر در شعب ،میتوانید
موبایلبانک خود را راهاندازی کنید.
همچنین توصیه میشود همزمان با راهاندازی موبایلبانک ،بروشور
و اپلیکیشن «رمز پویا بانک خاورمیانه» را که برای امنیت رمزهای
شما طراحی شده است؛ دریافت و نصب کنید تا تجربه کاملتری از
بانکداری الکترونیک دریافت کنید.
خدمات قابل ارائه از طریق موبایل بانک
مشاهده موجودی و صورتحساب سپردهها
مشاهده اطالعات تسهیالت فعال و امکان بازپرداخت آنها
مشاهده تـراکنشها و جزییات کارت اعتبـاری مرابحه
مشاهده وضعیت تراکنشهای شرکت توسط امضاداران
مشاهده جزییات دستهچک و پیگیـری وضعیت چکهای واگذار شده
انتقال وجـه شتـابی و غیـرشتـابی کـارت به کـارت
انتقال وجه از حساب خود بهحساب بانکهای دیگر
انتقال وجه به دیگر حسابهای بانک خاورمیانه و بین حسابهای خود
پرداخت قبوض خدمات عمومی (با امکان خواندن بارکد)
بازپرداخت صورتحساب کارت اعتباری مرابحه
امکان مدیریت حسابها
امکان مدیریت ذینفع
امکان یادداشتگذاری بر روی تراکنشها
امکان تغییـر رمـز ورود و رمـز تـراکنش
ورود با استفاده از اثرانگشت و تشخیص چهره

امکان تـایـیـد انتقـال وجـه (ایجـاد شـده تـوسط نمـایـنده مـالـی در
اینترنتبانک) توسط امضاداران حسابهای حقیقی
امکان تـایید تراکنشهای شـرکت تـوسط امضـاداران ،بـرای مشتریـان
حقوقی و حسابهای مشترک مشتریان حقیقی
امکان کنتـرل انتقال وجـه (ایجـاد شده توسط کاربـر ایجـادکنـنده در
اینترنتبانک) توسط کاربر کنترلکننده
امکان مشاهده موقعیت شعب و خودپردازهای بانک روی نقشه
نکات قابل توجه برای نصب موبایل بانک
نـرمافزار موبایلبانک خـاورمیـانه قـابلیت نصــب روی گـوشی های بـا
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سیستم عامل  Androidو  iOSرا دارد.

بــرای دانــلــود نــرمافــزار موبایلبانک و راهــنــمــای استفاده
از آن بـــه وب ســـایـــت بــانــک خــاورمــیــانــه بـــه نشانی
 www.middleeastbank.irمراجعه فرمایید.
در اولین ورود به موبایلبانک خاورمیانه میبایست از نام کاربری و
رمز عبور اینترنتبانک خود استفاده نمایید ،درصورتی که تا به حال
از اینترنتبانک خود استفاده نکردهاید برای دریافت رمز عبور به یکی از
شعب بانک خاورمیانه مراجعه نمایید.

برای فعالسازی ،بعد از دریافت اپلیکیشن "موبایلبانک" از طریق
وبسایت ،ابتدا نام کاربری و رمز عبور اینترنتبانک خود را وارد کنید
سپس کد امنیتی نمایش داده شده بهصورت حروف را ،به عدد وارد
کرده و در صفحه بعد رمز عبور دلخواه را برای موبایلبانک انتخاب کنید.
در این مرحله برای شماره تلفنی که به بانک اعالم کردهاید یک کد
فعالسازی ارسال میشود که با وارد کردن آن میتوانید از موبایلبانک
استفاده کنید.

تیـر ۱۳۹۹

بـرای اطالعـات بیشتر کیوآرکد
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