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رمز پویا یا یـکبــــار مـصـــرف ()OTP: One Time Password
یکــی از ســازوکارهای امنیتــی اســت کــه هنــگام اســتفاده از
برنامــک (اپلیکیشــنهای)بانکی و بــه منظــور کاهــش جرائــم
و سوءاســتفادههای مرتبــط بــا رمـــزهای ایســتا طراحــی شــده
اســت .بدیــن نحــو کــه بــرای برخــی از فعالیتهــای بانکــی
بــه جــای اســتفاده از رمـــز ایســتا ،رمزموقــت و یکبــار مصــرف
بــهصورت پیـــامک و یـا از طـــریق برنامک (اپلیکیشن) در اختیـار
شــما قـــرار میگیــرد کـــه  120ثانیــه فـــرصت داریــد از ایــن رمــز
اســتفاده کــرده و عملیــات بانکــی خــود را انجــام دهیــد.

رمزهای پویای بانک خاورمیانه

در حال حاضر بانک خاورمیانه  ۳نوع رمز پویا ارائه میدهد:
 -۱رمز پویا مخصوص رمز دوم کارت (خریدهای اینترنتی ،پرداخت قبض
خدمات شهری و انتقالوجه بـه سایر کارتها از طـریق موبایلبانک
یا اینترنتبانک)
 -۲رمز پویا مخصوص تراکنش اینترنتبانک
 -۳رمز پویا مخصوص ورود بـه اینترنتبانک
* الزم بـه ذکـر اسـت رمـز پـویـای مخصـوص تـراکنش اینتـرنت بانک و
رمز پویای دوم کارت را میتوان با نصب یک برنامک (اپلیکیشن) دریافت
کرد.
فعالسازی برنامک(اپلیکیشن) رمز پویا MEB OTP
ورود به وبسایت بانک خاورمیانه www.middleeastbank.ir

دانلـــود و نصـــب برنامک (اپلیکیشــن)  MEB OTPمطـــابق
بــا سیســتم عامــل تلفــن همـــراه از طریـــق منـــوی بانکداری
الکتـــرونیکی ،زیــر منــوی رمــز پویــا
دریافــت رمـــز ورود بــه برنامــک (اپلیکیشــن) از طریــق شــعب
و یــا اینترنتبانــک
دریافت پیامک حاوی کد فعالسازی
انتخاب رمز دلخواه

رمز پویا مخصوص رمز دوم کارت

این رمز برای انجام تمام تراکنشهای بدون حضور کارت مانند
پرداخت قبض خدمات شهری ،خریدهای اینترنتی ،انتقال وجه
کارتبهکارت از طریق موبایلبانک یا اینترنتبانک استفاده میشود.
از دی ماه  ۱۳۹۸رمز دوم ایســتای تمام کارتها غیرفعال شــده و شــما
فقط با استفاده از برنامک (اپلیکیشن) و یـا دریـافت رمز پویا بهصورت
پیامک میتوانید عملیات بانکی مربوطه را انجام دهید.

این رمز به  ۲صورت قابل دریافت است
بـرای استفـاده از برنامک (اپلیکیشن)  MEB OTPبه منظور دریافت
رمز دوم پـــویای کـــارت ،دستـــرسی بـه اینترنت الـــزامی است و پس
از فعالســازی ،ایــن برنامــک (اپلیکیشــن) در تمــام کشــورها قابــل
اســتفاده اســت.
بـــرای دریافت رمز پویا از طریق پیامک ،شماره تلفن همراهی که مایل
هستید رمـــز به آن ارســـال شـود از طریـــق شعبـه ،اینترنتبانک و یـا
خودپردازهای بانک خاورمیانه معرفی نمایید.
* بــه دلیــل محـدودیـ ـتهای ارســال پیامــک ،استفـــاده از ایــن روش
تنهــا هنــگام حضــور در کشــور ایــران امکانپذیــر اســت.

دریافت رمز پویا مخصوص رمز دوم کارت

رمز پویا مخصوص تراکنش اینترنتبانک
این رمـز بـرای انجـام تـراکنش با مبـالغ بیش از حـد پیش فـرض در
اینترنتبانک الزامی است.
استفـاده از رمـز پویـا تـراکنش اینترنتبانک بـرای تمـامی مبـالغ بـه
درخـواست شما در شعب بانک امکانپذیر است.

این رمز به  ۲صورت قابل دریافت است
استفاده از بـرنـامک (اپلیـکیشن)  MEB OTPبـه منظـور دریـافـت
رمـــز پـــویای تـــراکنش اینترنتبانــک ،بـــدون نیاز بـــه اینتـــرنت در
تمــام کشــورها قابــل اســتفاده میباشــد.
دریـافت رمـز پویای تـراکنش اینترنتبانک از طـریق پیامک (به دلیل
محـــدودیتهای ارســـال پیـــامک ،تنهــا هنــگام حضــور در کشــور
ایــران امکانپذیــر اســت).
* بــهمنظور فعالســازی و انتخــاب نحــوه دریافــت رمــز پویــا از طریــق
پیامــک یــا برنامک (اپلیکیشــن) بــه یکی از شــعب بانک مراجعــه نمایید.

دریافت رمز پویا مخصوص تراکنش اینترنتبانک

ورود به برنامک (اپلیکیشن) MEB OTP

ورود به برنامک (اپلیکیشن) MEB OTP

انتخاب گـزینه رمـز دوم کارت

انتخاب گزینه رمز تراکنش اینترنتبانک
کلیک بر روی گزینه فعالسازی رمز پویای تراکنش اینترنتبانک
در اولین ورود

فعالسازی کـارت مورد نظر
انتخاب کارت فعال مورد نظر
انتخاب گـزینه دریافت رمز کارت
وارد کردن رمز در درگاه مورد نظر

وارد نمودن عـدد اعالم شـده در اینترنتبانک
استفاده از رمز ساخته شده در اینترنتبانک برای انجام تراکنش

رمز پویا مخصوص ورود به اینترنتبانک

این رمـز یکی از سـازوکـارهای امنیتـی دو مرحلـهای هنگـام ورود بـه
اینترنتبانک است .این رمز در حال حـاضر به صورت پیامکی مـورد
استفاده قرار میگیرد.
بـــه دلیـــل محدودیتهای ارسـال پیـامک ،استفـاده از این روش تنهـا
هنگام حضور در کشور ایران امکانپذیر است.

فعالسازی و دریافت رمز پویا مخصوص ورود به اینترنتبانک
رمز پویای ورود به اینترنتبانک با درخواست شما با مراجعه
بـه یکـی از شعب بـانک خاورمیـانه و تکمیـل فرم درخواست
فعال میگردد.
هنــگام ورود به اینترنتبـــانک پس از وارد کــردن نام کاربری و
رمــز ورود ،رمــز پویــا بــه صــورت خــودکار توســط بانــک
خاورمیانــه بـــه شــماره تلفــنهمــراه شــما ارســال میگــردد.

middleeastbank.ir/page/otp

را مستقیما در مرورگر خود وارد
کنید.

اسفند ۱۳۹۹

برای فعالسازی و نصب برنامک (اپلیکیشن)  MEB OTPبر روی
گوشی تلفن همراه ،حضـور در کشور ایران و دستـرسی به اینترنت
الزامی است.

بـرای نصب برنامک (اپلیکیشن)
رمـز پـویـا میتـوانید عـالوه بـر
مراجعه به سایت بانک خاورمیانه
 QRکــد را اسـکـن یــا آدرس
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