 01نکته مهم امنیتی هنگام استفاده از موبایل بانک
شماره 97 :
تاریخ 1394/04/13 :
موضوع  :موبایل بانک
متن  .0 :برای انتقال وجه شتابی از همراه بانک استفاده نکنید . 2 .نرم افزار همراه بانک را مستقیم از روی سایت اختصاصی
بانک مربوطه دریافت کنید و هرگز از سایتهای غیر معتبر و پست الکترونیک دریافت نکنید .از سایر سایتهای اینترنتی بانک،
پست الکترونیکی و  ...دریافت نکنید . 3 .به هیچ وجه رمزهای مربوطه شامل :رمز حساب ،رمز اول و دوم کارت و رمز ورود به
نرم افزار همراه بانک را در اختیار دیگران قرار ندهید و آنها را در فواصل زمانی تغییر دهید .4 .در صورت مفقود شدن یا سرقت
گوشی و یا سیم کارت تلفن همراه ،بالفاصله رمز حساب و رمز دوم کارت خود را تغییر دهید .5 .برای افزایش ضریب امنیت و
کارایی سیستم ،به صورت دوره ای از طریق گزینه بازگشت به تنظیم اولیه ،تنظیم برنامه را به حالت اولیه بازگردانید .توجه
داشته باشید این عمل موجب از بین رفتن پیامهای دریافت شده موجود در صندوق پیامها و نیز اطالعات ثبت نام حسابها و
سرویس های یک طرفه می شود .متعاقب انجام این عملیات ،الزم است حسابها و سرویس ها مورد نظر بروز رسانی شوند.
 . 6پیامهای دریافتی از این سیستم که در منوی صندوق پیام های برنامه قرار می گیرند را پس از خواندن ،حذف کنید .9 .پیش از
واگذاری گوشی تلفن همراه خود ابتدا گزینه بازگشت به تنظیم های اولیه را انتخاب و برنامه را از روی گوشی حذف کنید .با
این اقدام همه اطالعات حسابهای ثبت شده و نیز پیام های دریافتی شما بر روی گوشی از بین می رود .8 .پیش از واگذاری
سیم کارت ،چنانچه سیم کارت دیگری را جایگزین نمی کنید الزم است حسابها و سرویسهای یکطرفه درخواستی خود را
حذف کنید و در صورتی که از سیم کارت جایگزین استفاده می نمایید مطابق بند بعدی عمل کنید .7 .در صورتی که مایل
باشید از سیم کارت دیگری در گوشی تلفن همراه خود استفاده کنید پس از تعویض سیم کارت ابتدا گزینه بازگشت به
تنظیمات اولیه را انتخاب کنید و با استفاده از گزینه های انتقال حسابها به سیم کارت فعلی و انتقال سرویسها به سیم
کارت فعلی ثبت نام حسابها و سرویس های یکطرفه خود را به سیم کارت جدید انتقال دهید .01 .در زمان نصب نسخه جدید
ابتدا نسخه قبلی را از گوشی خود حذف نمائید.
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