راهنامی کاربردی سامانه همراه کارت
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راهنامی کاربری همراهکارت

هم ـراهکارت یــک اب ـزار موبایلــی اســت کــه مجموعــهای از خدمــات مختلــف بانکــی مبتنــی بــر
شــاره کارت را بــه کارب ـران حقیقــی ارائــه میدهــد .کارب ـران میتواننــد بــه کمــک هم ـراهکارت
از خدمــات مبتنــی بــر کارتهــای بانکآینــده و یــا کارتهــای ســایر بانکهــا اســتفاده مناینــد.
در طراحــی همـراهکارت ســعی شــده اســت تــا بــا اضافــه کــردن امکانــات مختلفــی همچــون ورود
بــا اثــر انگشــت و تعریــف کارت بــه کمــک فنــاوری  OCRو رابــط کاربــری ســاده و زیبــا دریافــت
خدمــات مالــی را بـرای کاربـران تســهیل کنــد.

نحوه فعالسازی همراهکارت

 -1داشنت یکی از کارتهای بانکی به همراه رمز دوم کارت
 -2نصــب نرمافــزار همــراهکارت متناســب بــا سیســتمعامل تلفنهمــراه هوشــمند از یکــی از
آدرسهــای زیــر:
• لینک همراهکارت در صفحه مربوطه در سایت بانکآینده به آدرس زیر:
https://www.ba24.ir/tools/tools-7/62/view

• جستجو در اپلیکیشنهای بازار و گوگلپلی (برای گوشیهای اندروید) ،با نام "همراهکارت"
 -3وارد کردن شاره تلفنهمراه و دریافت کد تایید و ثبت آن

خدمات همراهکارت

موجودی و صورتحساب
• اعالم موجودی کارت انتخاب شده با استفاده از رمز دوم کارت
• دریافت  10تراکنش آخر کارتهای بانکآینده
• منایش کارتها در ساعت هوشمند

انتقال وجه
• انتقــال وجــه کارت بــه کارت بــا ســقف روزانــه  30میلیــون ریــال بــا مبــدا کارتهــای بانکآینــده
و یــا کارتهــای ســایر بانکهــا و بــا اســتفاده از رمــز دوم و  CVV2کارت مبــدا
خرید شارژ تلفن همراه
• امکان خرید شارژ مستقیم تلفن همراه (همراه اول ،ایرانسل و رایتل) با مبالغ، 50 ، 20 ، 10 ،
 100و  200هزار ریالی
خرید بسته اینرتنت برای تلفنهمراه یا مودمهای LTE
• امکان خرید انواع بسته اینرتنت برای سیمکارتهای تلفن همراه دامئی و اعتباری
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پرداخت قبوض خدماتی
• پرداخــت انــواع قبــوض خدماتــی از طریــق وارد منــودن شــاره شناســه و پرداخــت قبــض و یــا
اســکن بارکــد آنهــا
خدمات کیف پول
• نیکوکاری و پرداخت به خیریهها و موسسات حایتی معترب
• درخواست وجه از دوستانی که همراهکارت دارند
سوابق تراکنش
• مشاهده جزئیات تراکنش و ارسال رسید برای طرف مقابل
اضافه ،حذف و ویرایش انواع کارت
پرداختهای پرکاربرد
• امکان اضافه ،حذف و ویرایش کارتهای مقصد پرکاربرد
منایش دستگاههای فعال
• منایــش متامــی دســتگاههایی (موبایــل ،تبلــت و  )...کــه نرمافــزار همــراه کارتآینــده بــه
صــورت همزمــان روی آنهــا نصــب شــده اســت.
• اصالح پروفایل مشرتی
تنظیامت
• تغییر رمز ورود ،فعال/غیرفعالسازی اثرانگشت

ابزارهای استفاده از همراهکارت

همــراهکارت یــک اپلیکیشــن موبایلــی اســت کــه بــا نصــب روی موبایلهــای هوشــمند و یــا
تبلتهــا و از بســرت اینرتنــت ،و بــا کمرتیــن میـزان اســتفاده از اینرتنــت تلفنهمـراه ،میتوانیــد از
امکانــات مختلــف آن اســتفاده مناییــد.

توصیههای امنیتی استفاده از همراهکارت

 نرماف ـزار هم ـراهکارت را فقــط از طریــق مراجعــه بــه شــعب و یــا وبســایت بانکآینــده بــه آدرس ،https://www.ba24.irدریافــت مناییــد و هرگــز از منابــع غیرمعتــرب کــه بــه تأییــد بانک نرســیده ،اقــدام به
دریافــت و نصــب ننایید.
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 بــه صــورت مســتمر نرمافــزار همــراهکارت را بروزرســانی منــوده و در صــورت بــروز هرگونــهخطــا در فرآینــد بروزرســانی برنامــه ،مشــکل را رصفــا از طریــق متــاس بــا بانــک یــا مرکــز متــاس
رفــع مناییــد.
 حتیاملقدور ،جهت استفاده از همراهکارت به شبکههای بیسیم رایگان و عمومی متصل نشوید. درصــورت تغییــر شــاره تلفنهم ـراه و یــا واگــذاری ســیمکارت خــود ،نســبت بــه بروزرســانیاطالعــات خــود نــزد بانــک اقــدام مناییــد.
 قبــل از اینکــه تلفنهم ـراه خــود را در اختیــار دیگ ـران ق ـرار دهیــد و یــا بــه فــروش برســانید،برنامــه هم ـراه بانــک و متامــی اطالعــات شــخصی ،رمــز و شــاره حســابهای بانکــی خــود را از
حافظــه آن پــاک مناییــد.
 از بــاز کــردن پیوســتهای نامههــای الکرتونیکــی ناشــناس ،در دســتگاههای تلفــن همراهــی کــهبرنامــه همـراه کارت بــر روی آنهــا نصــب شــده اســت ،خــودداری مناییــد.
 از تغییــر و دســتکاری منجــر بــه کاهــش امنیــت ســختافزار و نرماف ـزار تلفــن هم ـراه (ماننــدشکســنت قفــل) ،خــودداری مناییــد.
 درصــورت بــه رسقــت رفــنت و یــا مفقــود شــدن دســتگاه تلفنهم ـراه ،بــا مراجعــه حضــوری بــهیکــی از شــعب بانکآینــده نســبت بــه ارائــه درخواســت غیرفعالســازی ســامانه هم ـراهکارت و
اخــذ رمــز جدیــد ،اقــدام مناییــد.
 از دانلــود نرمافزارهــای متفرقــه و نامعتــرب بــر روی رایانــه ،تبلــت و تلفنهمـراه خــود خــودداریمنــوده و از بروزرســانی مســتمر سیســتم عامــل ،مرورگــر وب و ســایر برنامههــا ماننــد آنتیویــروس
روی دســتگاههای مذکــور ،مطمــن شــوید.
مرکز ارتباط آینده
مشــرتی گرامــی درصــورت بروز هرگونه مشــکل و طرح سـواالت مرتبــط با محصــوالت بانکداریدیجیتال
بانکآینــده ،میتوانیــد از طریــق شــاره متــاس  ،021-2۷۶۶3200بــا مرکــز ارتبــاط بانکآینــده متــاس
حاصــل فرمایید.

