اینترنت بانک با قابلیت کارپوشه
ایي سشٍیس تشای دٍگشٍُ اصهشتشیاى هَسد استفادُ قشاسهیگیشد ،هشتشیاى حقیقی کِ داسای سپشدّایی تا ششایظ تشداشت غیشّشیک تِ تٌْایی هی تاشٌذ ٍ
هشتشیاى حقَقی کِ تاکٌَى قاتلیت اًتقال ٍجِ تش سٍی ایٌتشًت تاًک سا ًذاشتِ اًذ.
مراحل اجرایی در کارپوشه الکترونیک
 هشتشیاى حقَقی
ٍ .1سٍد تِ هحیظ ایٌتشًتتاًک اص عشیق شواسُ هشتشی حقَقی ٍ سهض اٍل > ثثت خذهت هَسد ًظش اص هٌَی اًتقال ٍجِ تا ٍسٍد سهض دٍم

پس اص عولیات ثثت دس
هٌَی تاییذکٌٌذگاى  :اًتخاب تعذادی اص اهضاداساى تشای تاییذ عولیات
هٌَی جضئیات دسخَاست  :هشخص کشدى تاسیخ اًقضا ٍ عٌَاى دسخَاست

پس اص اًتخاب دکوِ اداهِ ،دسخَاست تاییذ عولیات ،تِ کاسپَشِ ّشیک اص افشاد اًتخاتی ،تشای تاییذ اسسال خَاّذ شذ .اص آًجایی کِ دسخَاست ّای
تاییذ ،تِ کاسپَشِ شخصی افشاد دس ایٌتشًت تاًک اسسال هی شَد ،الصم است ّوِ افشاد تاییذ کٌٌذُ کٌٌذُ عولیات  ،داسای ایٌتشًت تاًک فعال داشتِ
تاشٌذ .
تاسیخ اًقضا دسخَاست  ،هْلت تاییذ دسخَاست تَسظ کلیِ تاییذکٌٌذگاى ٍ اجشای آى سا ًشاى هی دّذ .دسصَست سپشی شذى ایي هْلت ّ،یچ عولیاتی
تشسٍی ایي دسخَاست قاتل اًجام ًخَاّذ تَد .
ٍ .2سٍد تِ هٌَی کاسپَشِ الکتشًٍیک ٍ تأییذ دسخَاست ثثت شذُ (ایي اقذام تِ هٌظَس ثثت هْش ششکت دس تأییذ عولیات ثثت شذُ هیتاشذ)

ٍ .3سٍد اهضاداساى تِ هحیظ ایٌتشًتتاًک اص عشیق شواسُ هشتشی ٍ سهض اٍل خَد > اًتخاب هٌَی کاسپَشِ الکتشًٍیک

دس صفحِ کاسپَشِ تا اًتخاب تشاکٌش هٌتظش تاییذ  ،جضئیات تشاکٌش ًوایش دادُ شذُ ٍ اهضا داس هی تَاًذ ایي تشاکٌش سا تاییذ ٍ یا لغَ ًوایذ .

تاییذ تاییذکٌٌذگاى تایذ سثة هحقق شذى یکی اص ششایظ تشداشت اصسپشدُ شَد .دسغیشایي صَست  ،عولیات دسخَاستی اًجام ًخَاّذ شذ .پس اص
دسیافت تاییذیِ ّای الصم اص تاییذکٌٌذگاى اًتخاتی ،اگش ششط تشداشت سپشد هحقق گشدد  ،ایي دسخَاست آهادُ اجشا تَسظ اجشا کٌٌذُ خَاّذ شذ.
ٍ .4سٍد هجذد تِ هٌَی کاسپَشِ (اص عشیق شواسُ هشتشی حقَقی) ٍ اجشای دسخَاست ثثت شذُ تا اًتخاب کلیذ «اجشا»

 هشتشیاى حقیقی
فشایٌذ اًجام عولیات هغاتق تا فشایٌذ ششکت ّای حقَقی تَدُ تِ ایي تشتیة کِ :
ٍ .1سٍد اهضاداس اٍل تِ هحیظ ایٌتشًتتاًک تا ٍسٍد شواسُ هشتشی ٍ سهض اٍل ایتشًتتاًک > ثثت خذهت هَسد ًظش اص هٌَی اًتقال ٍجِ تا ٍسٍد
سهض دٍم ایٌتشًتتاًک
ٍ .2سٍد ّواى اهضاداس تِ کاسپَشِ الکتشًٍیک دس هحیظ ایٌتشًتتاًک > تأییذ دسخَاست ثثت شذُ
ٍ .3سٍد اهضاداس دٍم تِ هحیظ ایٌتشًتتاًک تا ٍسٍد شواسُ هشتشی ٍ سهض اٍل ایٌتشًتتاًک > اًتخاب هٌَی کاسپَشِ الکتشًٍیک > تأییذ
دسخَاست ثثت شذُ اص عشیق کلیذ «تأییذ»
دس ایي قسوت هغاتق تا ششایظ تشداشت سپشدُ ٍتعذد اهضاداساى،احتیاج تِ تاییذ اهضاداساى هی تاشذ
 .4اجشای دسخَاست ثثت شذُ تَسظ اهضاداس اٍل تا ٍسٍد هجذد تِ هحیظ کاسپَشِ الکتشًٍیک ٍ اًتخاب کلیذ «اجشا»
جزئیات منوی کارپوشه
 دس ایي هٌَ کلیِ دسخَاست ّای عولیاتی تا ٍضعیت دسخَاست ّای هتفاٍت شاهل هٌتظش تاییذ  ،هٌتظشاجشا  ،هَفق ً ،اهَفق  ،لغَ شذُ ٍهٌقضی ًوایش دادُ هی شَد ٍ عولیات تاییذ ٍ اجشا (صشفا ًتَسظ ثثت کٌٌذُ دسخَاست) دس ایي هٌَ اًجام هی شَد ّ ٍ،شکذام اص تاییذکٌٌذگاى
داسای قاتلیت تاییذ ٍ یا لغَ دسخَاست سا داسًذ  ٍ .تٌْا کاتش ثثت کٌٌذُ عالٍُ تش ایي دٍ قاتلیت هی تَاًذ دسخَاست سا ٍیشایش ًیض ًوایذ .
دسساتغِ تا ٍیشایش اعالعات تِ ایي ًکتِ تایذ تَجِ کشد کِ پس اص تاییذ یکی اص تاییذ کٌٌذگاى ،اهکاى حزف اص فْشست تاییذ کٌٌذگاى اصعشیق
ٍیشایش اصتیي هی سٍد ٍفقظ اهکاى افضٍدى تاییذ کٌٌذُ جذیذ ٍجَد خَاّذ داشت.
 اگش اجشای یک دسخَاست ًاهَفق تاشذ  ،اهکاى اجشای هجذدآى ٍ ّن چٌیي لغَ دسخَاست ٍجَد داسد. دسساتغِ تا لغَ ٍ اجشای دسخَاست پس اص تاییذ کلیِ تاییذ کٌٌذگاى  ،هی تَاى دستَساجشای دسخَاست سا اجشا ٍ یا لغَکشد. الصم تِ تَضیح است کِ کلیِ عولیات اًتقال اص قثیل پایا عادی ٍ پایادستِ ای ٍ غیشُ هغاتق تافشایٌذ رکششذُ (عولیات اًتقال ٍجِ عادی)اًجامپزیشخَاّذتَد.

