به گوشی انتقال دهید.
-2نسخه آندورید که مختص گوشی های هوشمند دارای سیستم
عامل  Google Androidمی باشد.
فایل اصلی این نسخه عبارتست از MASKAN_Android_MPS. :
zip

توجه  :اگر فایل فشرده  Maskan_Android_MPS.zipرا
 Downloadکرده اید ،ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و فایل
 Maskan_Android_MPS.apkرا به گوشی انتقال دهید.
ضمن ًا راهنمای نصب و نحوه استفاده از نرم افزار به صورت فایل
 pdfاز طریق صفحه سامانه همراه بانک در وب سایت بانک قابل
 Downloadمی باشد.
-3نسخه  iosكه مختص گوشي هاي  iphoneمي باشد.
 - 4نسخه  wiondows phoneكه مختص گوشي هاي ویندوزی
مي باشد.
روش نصب نرمافزار همراه بانك
 - 1برحسب سازگاری گوشي با یکی از نسخه های جاوا  ،آندروید
ويا  ،iosفایل یا فایل های نصب را به گوشی منتقل کرده و عملیات
نصب را آغاز كنيد(.طبق راهنماي موجود در سايت)
 - 2در هنگام نصب برنامه ،كد ملي و يك رمز دلخواه برای ورود
به نرم افزار درخواست ميشود و سپس عملیات تبادل رمزهاي
سيستمي صورت گرفته تا محيطي امن و مطمئن براي ارسال و
دريافت پيامهاي شما فراهم شود.
 - 3مشخصات کارت ها و حساب های خود را (مطابق راهنمای
نصب و استفاده) به نرم افزار تلفن همراه معرفی نمائید.
 - 4پس از اضافه نمودن مشخصات کارت و حساب و دریافت پیام
تائید آن  ،فهرستی از امکانات و خدمات آنها در اختیار شما قرار
ميگيرد.
نکات مهم
 - 1امكان ثبت كارتهاي شتابي ساير بانكها بهعنوان كارت
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مبدأ در سيستم همراه بانك مسكن وجود دارد و درحال حاضر تنها
سرويسهاي اعالم مانده حساب  ،پرداخت قبوض و خرید شارژ
براي اينگونه كارتها فعال است.
 - 2قبل از هرگونه تغییر یا واگذاری شماره سیم کارت تلفن
همراه به غیر ،تغییر حساب های بانکی تعریف شده در سیستم و
یا درخواست برقراری مجدد خدمات همراه بانک ،باید به یکی از
شعب بانک مسکن مراجعه کرده و فرم درخواست را تکمیل کنید.
همچنین برای حفظ ایمنی در هنگام تعويض تلفن همراه ،نرمافزار
موجود بر روی گوشی را حذف نمائید.

همراه بانک مسكن
E-mail: info@bank-mask an.i r
زمستـــــانw w w . b a1396n
k-maskan.ir

توصيه هاي امنيتي
 -1نرم افزار همراه بانك را از وب سايت اصلي بانك و يا منابع قابل
اعتماد و مورد تائيد بانك دريافت نمائيد .
 -2حتي االمكان در هنگام اتصال به شبكه هاي بي سيم عمومي
از نرم افزار همراه بانك استفاده نكنيد .
 -3از كليك كردن روي لينك ها و دريافت فايل هاي ضميمه پيام
هاي اشخاص ناشناس يا گروه هاي مختلف  ،پرهيز نمائيد .
 -4از نرم افزارهاي بروز شده ضد بدافزار تلفن همــراه استفاده
نمائيد .
 -5سيستم عامل و نرم افزارهاي كاربردي مورد استفاده خود
(خصوصا نرم افزار همراه بانك) را به صورت منظم بروز رساني
نمائيد .
 -6از نصب برنامه هايي كه مجوزهاي بيش از اندازه درخواست مي
كنند ،پرهيز نمائيد .
 -7از ايجاد دسترسي ريشه ( )rootدر سيستم عامل آندرويد يا آزاد
كردن ( iOSجيلبرك) و دور زدن سازو كارهاي امنيتي خودداري
نمائيد .
 -8اطالعات حساس مربوط به حساب بانكي از قبيل رمز كارت،
تاريخ انقضا كارت بانكي و  cvv2را در تلفن همراه ذخيره نكنيد .
 -9حتي االمكان از اتصال حساب هايي كه گردش مالي قابل توجه
دارند ،به خدمات همراه بانك اجتناب نمائيد.

اداره کل روابط عمومی

@bankmaskan

www.bank-maskan.ir

مرکز ارتباط با مشتريان 021-61088 :
روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک
خیابان عطار -ستاد مرکزی بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:

توجه :شرايط و ضوابط مطرح شــده در اين بروشور
تابع شــرايط اعالم شــده از ســوي بانــک مرکزي
جمهوري اســامي در زمان افتتاح حساب ميباشد،
لذا در صــورت تغيير ضوابــط و قوانيــن ،مفاد آن
تعهدي بــراي بانک مســکن ايجــاد نخواهد کرد.
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همراهبانكمسكن

مشتری گرامی  ،بانک مسکن به منظور گسترش حوزهي خدمات
بانکداری الکترونیک اين امکان را فراهم نموده است که شما مشتریان گرامی
از طريق تلفن همراه خود بتوانيد عالوه بر کاهش قابل مالحظهي هزينههاي
عمليات بانکي به سهولت در هر زمان و مکاني از خدمات سیستم همراه بانک
مسکناستفادهنماييد.
خدمات همراه بانک مسكن
خدمات مبتنی بر کارت
 -1مشاهده موجودی
 -2انتقال وجه به تمامی کارت های بانکی عضو شبکه شتاب
 - 3ثبت کارت های پرکاربرد ( جهت سهولت در انتقال وجه )
 -4پرداخت قبوض آب  ،برق و  ...به دو روش:
*ورود شناسه قبض و شناسه پرداخت
* اسكن باركد قبض با دوربين گوشي (فقط براي نسخ آندرويد و ) ios
 -5خريد كارت شارژ و شارژ مستقيم سيم كارت هاي اعتباري
 -6خرید شارژ برچسب الکترونیکی عوارض راهداری
 -7پرداخت اقساط تسهيالت بانك مسكن
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 - 8تغییر حساب پیش فرض کارت
 -9مشاهده صورتحساب موضوعي كارت ( سه گردش  ،سه شارژ ،سه
قبض يا سه انتقال آخر)
 -10درخواست ارسال صورتحساب ( 30گردش آخر ) به email
 -11مشاهده صورت وضعيت كارت هاي تسهيالت و صندوق پس انداز
مسكن و پس انداز جوانان
 -12بروزرساني سرويس ها  :براي فعال يا غير فعال كردن سرويس
هاي كارت  ،پس از ارائه درخواست در شعب بانك  ،از اين گزينه
استفاده نمائيد.
 -13درخواست مسدودي كارت  :براي مسدود و از كار انداختن كارت در موارد
امنيتي (سرقت  ،مفقودي و  )...از اين گزينه استفاده و جهت رفع انسداد به
شعب بانك مراجعه نمائيد.
 -14غيرفعال كردن كارت  :براي غير فعال كردن كارت خود در سيستم همراه
بانك  ،از اين گزينه استفاده نمائيد.
 - 15واکشی و بروز رسانی شماره کارت های مشتری

* جزئيات حواله منظم :مشاهده جزئيات يك حواله منظم ثبت شده
* گزارش حواله منظم  :مشاهده گزارشات يك حواله منظم ثبت شده و
صورت گرفته
* غيرفعال كردن حواله منظم  :غيرفعال كردن يك حواله منظم ثبت شده
 -7پرداخت قبوض آب  ،برق و ...به دو روش:
* ورود شناسه قبض و شناسه پرداخت
* اسكن باركد قبض با دوربين گوشي (فقط براي نسخ آندرويد و )ios
 -8پرداخت اقساط تسهيالت بانك مسكن ( از حساب به کارت و یا حساب
تسهیالت )
-9گزارش واریز یارانه ها ( سه واریز آخر )
 -10دریافت کد شبا براي حساب هاي سپرده و تسهيالت
 -11مشاهده صورتحساب موضوعي ( سه گردش  ،سه شارژ  ،سه قبض
يا سه انتقال آخر)
 -12درخواست ارسال صورتحساب ( 30گردش آخر) به پست الكترونيكي
( )email
 -13مشاهده صورت وضعیت حساب تسهیالت
 -14غير فعال كردن حساب
 -15بروزرساني سرويس ها  :براي فعال يا غير فعال كردن سرويس هاي
حساب  ،پس از ارائه درخواست در شعب بانك  ،از اين گزينه استفاده نمائيد.
-16تغيير رمز حساب  :براي تغيير رمز حساب خود در همراه بانك  ،از اين
گزينهاستفادهنمائيد.
 -17عملیات چک ( درخواست صدور دسته چک  ،بررسي وضعیت چک و
ارسال گزارش چک های صادره به آدرس ) emailبراي حساب هاي جاري
 - 18واکشی و بروز رسانی شماره حساب های مشتری

خدمات مبتنی بر حساب
 -1مشاهده موجودی
 -2انتقال وجه از حساب مسکن به حساب مسکن
 - 3ثبت حساب های پرکاربرد ( جهت سهولت در انتقال وجه )
 -4انتقال وجه ساتنا  :با استفاده از کد شبای حساب مقصد  ،انتقال وجه از
حساب مسکن به حساب سایر بانک های عضو شبکه شتاب امکان پذیر می
شود  ( .با امکان استعالم مشخصات صاحب حساب مقصد )
 -5انتقال وجه پایا  :با استفاده از کد شبای حساب مقصد  ،انتقال وجه از حساب
مسکن به حساب سایر بانک های عضو شبکه شتاب امکان پذیر می شود  ( .با
امکان استعالم مشخصات صاحب حساب مقصد )
 6ـ حواله منظم :
* ثبت حواله منظم  :ثبت درخواست انتقال وجه خودكار به صورت دوره اي
با تاريخ درخواستي
* مشاهده حواله منظم  :رويت حواله هاي منظمي كه قبال توسط كاربر ثبت
شده

خدمات عوارض الكترونيكي()ETC
 -1مانده برچسب  :اخذ مانده برچسب
 -2شارژ برچسب  :شارژ برچسب با استفاده از كارت هاي پس انداز
 - 3انتقال شارژ برچسب  :برای انتقال تمام یا بخشی از شارژ برچسب به یک
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برچسبدیگر
 -4مسدود كردن برچسب  :براي از كار انداختن برچسب  ،در صورت معيوب
يا مفقود شدن  ،از اين گزينه استفاده نمائيد.
 -5غيرفعال كردن برچسب  :قطع اتصال برچسب به شماره پالك خودرو
تذكر :تردد با برچسب غيرفعال منجر به اعمال جريمه براي
خودرو ميگردد.
نحوه استفاده از همراه بانک مسکن
 -1برای استفاده از خدمات مبتنی بر کارت  ،رمز دوم کارت ( از طریق مراجعه
به خودپرداز و انتخاب گزینه «تخصیص یا تغییر رمز دوم» و ثبت رمز دلخواه
خود ( 5الی  12رقم) ) و برای استفاده از خدمات مبتنی بر حساب  ،رمز حساب
( دریافتی از شعبه به صورت چاپی پس از ثبت نام در شعبه ) الزامی می باشد
 .همچنین برای استفاده از سرویس های ویژه کارت ( انتقال وجه و پرداخت
قسط ) نیز ثبت نام از طریق شعبه الزامی است .
 - 2نرم افزار همراه بانک را بر روی گوشی همراه خود نصب كنيد.
روشهاي دريافت نرم افزار همراه بانک
الف  -دریافت نرم افزار از شعب از طريق سیستم Bluetooth
ب  -دریافت نرم افزار از طریق مراجعه به وب سایت بانک مسکن و انتخاب
گزينه بانكداري الكترونيك و سپس انتخاب سامانه همراه بانک مسکن از منوي
سامانهها و  Downloadنرم افزار از صفحه مربوطه و انتقال آن به گوشی تلفن
همراه از طریق کابل ارتباطی گوشی.
انواع نسخه هاي نرم افزار همراه بانك
درحال حاضر این برنامه در  4نسخه تهیه شده است :
-1نسخه جاوا که برروی اکثر گوشی های متداول که سازگار با
استانداراد  2.0 MIDPمی باشند قابل نصب می باشد  .فایل های
اصلی نرم افزار در این نسخه عبارتنداز Maskan_Java_MPS. :
 Jadو  Maskan_Java_MPS.Jarکه باید به گوشی انتقال یابد.
توجه  :اگر فایل فشرده  Maskan_Java_MPS.Zipرا Download
کرده اید ،ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و  2فایل ذکر شده را
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