پزسشّای هتذاٍل ایٌتزًت باًک اشخاص حقیقی ()IB
پزسش :سقف هبلغ تزاکٌشّا در ایٌتزًت باًک اشخاص حقیقی ،چکًَِ است؟

 حذالل هثلغ اًتمال ٍخِ اص طشیك ساهاًِ ساتٌا پاًصذ هیلیَى سیال است.
 سمف هثلغ هدوَع تشداضتّای هاّاًِ تشای ّش هطتشی اص ولیِ دسگاُّای غیشحضَسی ،پٌح هیلیاسد
سیال ،هیتاضذ.
 سمف هثلغ هدوَع تشداضتّای هاّاًِ تشای ّش هطتشی صیش  81سال اص ولیِ دسگاُّای غیشحضَسی،
پاًصذ هیلیَى سیال ،هیتاضذ.
 سمف هثلغ ٍاسیض ساالًِ تِ حسابّای اتثاع غیشایشاًی غیشهمین ،اص ولیِ دسگاُّای غیشحضَسی ،پٌح
هیلیاسد سیال ،هیتاضذ.
پزسشً:حَُ عضَیت درایٌتزًت باًک سپْز IBچگًَِ است؟

ٍ )1سٍد تِ سایت ایٌتشًت تاًه سپْش تِ ًطاًی https://ib.bsi.ir
 )2استفادُ اص لسوت ػضَیت
 )3هشاخؼِ تِ ضؼثِ اًتخاتی پس اص صهاى اػالم ضذُ تَسط سیستن خْت فؼالساصی سهضیاب
پزسش :در صَرت هشاّذُ پیغام خطای " "The page cannot be displayedهوکي است چهِ هشهکلی
پیش آهذُ باشذ؟

آدسس سایت اضتثاُ ٍاسد ضذُ است .اص دسج حشف  sپس اص ػثاست  httpاطویٌاى حاصل ًواییذ:
تشای اضخاظ حمیمی:

https://ib.bsi.ir
تِ ضىل صیش تَخِ فشهائیذ.
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پزسش:پس اسثبت درخَاست رهشیاب تَسط هشتزی بعذاسچِ هذت سهاى هیتَاى اسآى استفادُ ًوَد؟

دس صَستیىِ هطتشی دسخَاست سهضیاب سخت افضاسی ًوَدُ تاضذ هیتَاًذ دس تْشاى پس اص سِ سٍص واسی ٍ دس
ضْشستاى ّا پس اص ّفت سٍص واسی تا دس دست داضتي هذاسن َّیتی هؼتثش تِ ضؼثِ اًتخاتی خَد خْت
دسیافت ٍ فؼالساصی سهضیاب هشاخؼِ ًوایذ.
دسصَستیىِ هطتشی دسخَاست استفادُ اص سهضیابّای ًشم افضاسی (پیاهىی یا )USSDسا داضتِ تاضذ هیتَاًذ
تالفاصلِ پس اص ثثت دسخَاست تا ّوشاُ داضتي هذاسن ضٌاسایی هؼتثش تِ ّش یه اص ضؼة تاًه خْت
فؼالساصی سهضیاب هشاخؼِ ًوایذ.
پزسش :در صَرت هشاّذُ پیغام "اطالعات ٍرٍد صحیح ًوی باشذ یا شٌاسِ کاربزی شوا غیز فعال شهذُ
استٌّ " .گام ٍرٍد بِ ایٌتزًت باًک سپْز ،چِ هشکلی پیش آهذُ است؟

دس صَستیىِ هطتشی اص صحت ٍسٍد وذ واستشی خَد اطویٌاى داسد ،خْت تشسسیی اییي خ یا تاییذ هیَاسد رییل
وٌتشل گشدد:
 دس صَستیىِ هطتشی تِ تاصگی سهضیاب خَد سا فؼال ًوَدُ ٍ تاوٌَى تا سهضیاب خَد ٍاسد ساهاًِ هیزوَس ًطیذُ
تاضذ .دس ًتیدِ یا فؼالساصی سهضیاب تَسط ضؼثِ ًادسست ثثت گشدیذُ ٍ یا دسیتااُ سهضییاب سیخت افیضاسی
هؼیَب هیتاضذ .دس ایٌصَست هطتشی هی تایذ تِ ضؼثِ هشاخؼِ ٍ هَضَع سا اػالم ًوایذ.
 دس صَستیىِ هطتشی لثالً ٍاسد ساهاًِ ایٌتشًت تاًه هیضذُ است ٍ اوٌَى تا ایي پیغام هَاخِ گشدیذُ است دٍ
حالت ٍخَد داسد )1 :سهض تَلیذ ضذُ تَسط سهضیاب سخت افضاسی ًاهؼتثش است وِ دس ایي صَست هطتشی هی
تایست تِ ضؼثِ هشاخؼِ ٍ دسخَاست "سفغ هطىل تَلیذ سهض اضتثاُ تَسط سهضییاب " سا تىوییل ًواییذ( .اییي
هَضَع صشفاً تشای سهضیابّای ًَع ٍسىَ صذق هیًوایذ چشاوِ سهضیابّای سخت افیضاسی ًیَع دسسیا سهیض
اضتثاُ تَلیذ ًویًوایٌذ))2وذواستشی هطتشی تَسط خَدش ٍ یا دس اثش ٍسٍد سِ تاس سهض اضیتثاُ غییش فؼیال
ضذُ است وِ دس ایي صَست هی تایست هطتشی دسخَاست فؼالساصی وذ واستشی سا اص طشیك سیاهاًِ ایٌتشًیت
تاًه ثثت ًوایذ .الصم تِ روش است دس صَستیىِ دس اثش ٍسٍد سِ تاس سهض اضتثاُ ویذ ویاستشی غییش فؼیال ضیذُ
تاضذ ،پس اص ثثت دسخَاست ،وذ واستشی تصَست آًی فؼال هی گشدد ٍ دس صَستیىِ هطتشی اص سیشٍیس غییش
فؼالساصی وذ واستشی استفادُ ًوَدُ تاضذ ّواى سٍص پس اص ثثت دسخَاست فؼالساصی هیی تایسیت تیا ّویشاُ
داضتي هذاسن ضٌاسایی هؼتثش تِ یىی اص ضؼة تاًه هشاخؼِ ًوایذ(.دس صَست فؼال ضذى آًیی ٍ ییا ًییاص تیِ
هشاخؼِ حضَسی تِ ضؼثِ ،پیغام هٌاسة اص سَی ساهاًِ اسائِ هی گشدد).
 دس خصَظ سهضیابّای ایستا پیاهىی ،احتوال دسج ًادسست سهض ایستا اص سَی واستش ًیض ٍخَد داسد.

پزسش:چٌاًچِ دستگاُ رهشیاب هفقَدی ٍ یا سزقت شذُ باشذ چِ بایذ کزد؟
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هطتشی هیتایست تا استفادُ اص خذهت سهضیاب خذییذ دس سیایت ً https://ib.bsi.irسیثت تیِ دسخَاسیت
دستااُ سهضیاب خذیذ الذام ًوایذ.
پزسش :در صَرت ًوایش  8رقن صفز بز رٍی دستگاّزهشیاب سخت افشاریچِ هشکلی پیش آهذّاست؟

دس هَالؼی هاًٌذ اصاتت ضشتِ ضذیذ ٍ یا تاص ًوَدى ل ؼات دستااُ ،ایي هطىل تِ ٍخیَد هیی آییذ ویِ ًطیاى
دٌّذُ اص واس افتادى دستااُ هی تاضذ .لزا هطتشی هی تایست دس سایت ایٌتشًت تاًه سپْش اص خذهت سهضییاب
خذیذ استفادُ ًوَدُ ٍ دسخَاست دسیافت سهضیاب خذیذ ًوایذ.
پزسش:در صَرت ًوایش (LOCK PINکذقفل) بز رٍی دستگاُ رهشیاب سخت افشاری چِ هشکلی پیش
آهذُ است؟

دس صَستیىِ سهض ٍسٍد تِ دستااُ سهضیاب سخت افضاسیتییص اص پیٌح تیاس هتیَالی اضیتثاُ ٍاسد ضیَد ،دسیتااُ
سهضیاب لفل ضذُ ٍ ػثاست ً LOCK PINوایص دادُ هی ضَد.تشای سفغ هطىل هطیتشی هیتَاًیذ تیا ّویشاُ
داضتي هذاسن ضٌاسایی هؼتثش تِ ّش یه ضؼة تاًه صادسات ایشاى دس سشاسش وطَس هشاخؼیِ ًویَدُ ٍ پیس اص
تىویل فشم "سسیذگی تِ هطىالت هطتشیاى ایٌتشًت تاًه" سهض لفل گطا سا اص طشیك پیاهه دسیافت ًوایذ.
پزسش :در صَرت هشاّذُ پیغام (FAILخطا) بز رٍی دستگاُ رهشیاب سخت افشاری چِ هشکلی پهیش
آهذُ است؟

دس صَستیىِ سهض ٍسٍد دستااُ سهضیاب( )PINاضتثاُ ٍاسد ضَد پیغام (FAILخ ا)ً ،وایص دادُ هیی ضیَد .تیا
دستااُ سهضیاب سهض ٍسٍد ( )PINسا دسخَاست هی ًوایذ تا ٍاسد ًویَدى صیحی PIN
فطشدى دووِ ◄یا
هطىل تشطشف هی گشددّ(.واً َس وِ دس پشسص لثل تیاى ضیذ دس صیَستیىِ سهیض ٍسٍد تیِ دسیتااُ سهضییاب
( )OTPتیص اص پٌح تاس هتَالی اضتثاُ ٍاسد ضَد ،دستااُ لفل هی ضَد).
پزسش :در صَرت قفل شذى ،فزاهَشی رههش ٍرٍد ٍ یها تَدیهذ رههش اشهتباُ تَسهط رهشیهاب ًهزم
افشاری ،USSDچِ بایذ کزد؟

تشای سفغ هطىل هطتشی هیتَاًذ تا ّوشاُ داضتي هذاسن َّیتی هؼتثش تِ ّش یه ضؼة تاًه صادسات ایشاى دس
سشاسش وطَس هشاخؼِ ًوایذ .پس اص تىویل فشم "سسیذگی تِ هطىالت هطتشیاى ایٌتشًت تاًه" ،حذاوثش ظیشف
هذت  24ساػت ،سهضیاب تِ تٌظیوات اٍلیِ تاص هی گشدد.

پزسش:آیا اهکاى استفادُ ّوشهاى اس اًَاع رهشیاب در ساهاًِ ایٌتزًت باًک ٍجَد دارد؟
تلِ ،دس ساهاًِ ایٌتشًت تاًه اضخاظ حمیمی اهىاى استفادُ ّوضهاى اص اًَاع سهضیاب ٍخَد داسد تشای ایٌىاس
هی تایذ ًسثت تِ ثثت دسخَاست "سهضیاب خذیذ" تشای ًَع دیاش هَسد ًظش الذام ًوَد.
پزسشً :حَُ رفع هشکل فزاهَشی رهش ایستا در ًَع رهشیاب "ایستا با پیاهک" ،کذام است؟
الف) دس صَستیىِ هطتشی سهضیاب فؼالی تِ غیش اص سهضیاب "ایستا تا پیاهه" ًذاضتِ تاضذ ،هی تایذ ًسثت تِ
ثثت دسخَاست سهضیاب الذام ًوایذ.
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ب) دس صَستیىِ هطتشی سهضیاب فؼالی تِ غیش اص سهضیاب "ایستا تا پیاهه" داسد (سخت افضاسی یا ) USSD
هی تَاًذ تا یىی اص سهضیاب ّای خَد (سخت افضاسی یا ٍ )USSDاسد ساهاًِ ایٌتشًت تاًه گشدد ٍ اص هٌَی
تٌظیوات ،خذهت "تغییش سهض ایستا" سا اًتخاب ٍ ًسثت تِ تؼییي سهض ایستای خذیذ الذام ًوایذ.
پزسشّ:شیٌِ اًَاع رهشیاب در ساهاًِ ایٌتزًت باًک سپْزچقذراست؟
سدیف
1

ًَع سهضیاب

ّضیٌِ (سیال)

 (DORSAسخت افضاسی )

2/300/000

2

(VASCOسخت افضاسی )

350/000

3

ً (USSDشم افضاسی )

55/000

4

(SMSپیاهىی )

35/000

پزسش :بزای دریافت شوارُ هشتزی اسچِ طزیقی بایذاقذام ًوَد؟

سٍش اٍل:اصطشیمطؼة
سٍش دٍم :ضواسُگیشی  00602اًتخاب تلفٌثاًه (تا فطشدى ولیذ یه)
حساب اًتخاب ولیذ  0خْت ضٌیذى ضواسُ هطتشی

ٍاسد ًوَدى ضواسُ حساب ٍ سهض

پزسش :آیاکذکاربزی قابل تغییزهیباشذ؟

خیش،وذواستشی لاتل تغییشًویثاضذ.
پزسش  :هشکالت هتذاٍل در خصَص اًتقال ٍجِ دستِای با بارگذاری فایل ،کذاهٌذ؟

دس خصَظ تْیِ فایل اًتمال ٍخِ دستِ ای تا فایل تِ هَاسد ریل دلت وٌیذ:
 فشهت ول  sheetهی تایذ  Textاًتخاب ضَد( .دس اوسل ول صفحِ اًتخاب ٍ اص سشتشي  Homeفشهت
 Textاًتخاب ضَد ،الصم تِ روش است فشهت تصَست پیص فشض  Generalهیتاضذ).
 فیلذ هثلغ ساست چیي تاضذ.
 فیلذ ( Payment Idضٌاسِ پشداخت) تشای هَاسدی هی تاضذ وِ حساب همصذ داسای لاًَى حساب است
ٍ فیلذ یادضذُ صشفاً ػذدی هی تاضذ دس ًتیدِ دس صَستیىِ حساب همصذ فالذ لاًَى حساب تاضذ ًیاصی
تِ تىویل فیلذ یادضذُ ًخَاّذ تَد.
 دس صَستیىِ اص  Paste ٍ Copyتشای تىویل فایل استفادُ هی ًواییذ دس ٌّاام  Pasteاص Paste by
 Valueاستفادُ ًواییذ.
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