پیشــگیری از کالهبــرداری

بــرای ایــن کــه بتوانیــد بــا ســرعت و ســهولت عملیــات بانکــی خــود را انجــام دهیــد بــدون نیــاز بــه حضــور درشــعبه ،بــدون نیــاز بــه صــرف زمــان زیــاد ،اســتفاده از
اینترنــت بانــک راه کار خوبــی اســت .بانــک خاورمیانــه بخــش قابــل توجهــی از نیازهــا ،درخواسـتها و تقاضاهــای مشــتریان را از کانالهــای الکترونیکــی دریافــت و
پذیــرش نمــوده و بخــش قابــل توجهــی از خدمــات خــود را از ایــن مســیر بــه مشــتریان ارایــه مینمایــد .در حــال حاضــر بانــک خاورمیانــه از طریــق ایــن ســرویس
خدمــات ســپرده ،کارت ،تســهیالت و چــک را ارایــه مینمایــد .هنــگام انجــام تراکنشــهای مالــی و خریــد اینترنتــی بایــد امنیــت کامــل را رعایــت کنیــم کــه در
ادامــه نــکات امنیتــی بــرای کاربــران اینترنتــی ارایــه شــده اســت.

نکات امنیتی برای خدمات حضوری
اطمینان از خاتمه عملیات بانکی

دریافت رسید

قبــل از اطمینــان از اتمــام پــردازش و خاتمــه عملیــات بانکــی محــل را تــرک نکنیــد و در
صــورت بــروز تراکنــش ناموفــق رســید مربوطــه را تــا حصــول اطمینــان از کســر نشــدن
وجــه از حســاب ،نــزد خــود نگــه داریــد.
رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز و کارتخوان را در محل رها نکنید.

حفظ امنیت در وارد نمودن رمز

در مکانهــای عمومــی بــرای محافظــت از اطالعــات محرمانــه ،هنــگام اســتفاده از کارت
و وارد نمــودن رمــز عبــور در دســتگاه خودپــرداز ( )ATMیــا کارتخــوان ( ،)POSبــا
اســتفاده از دســت دیگــر خــو د یــک ســپر حفاظتــی ایجــاد کنیــد .ایــن موضــوع بــا هیــچ
یــک از هنجارهــای اجتماعــی منافاتــی نداشــته و رعایــت آن حافــظ امنیــت عملیــات
بانکــی افــراد خواهــد بــود.

خودداری از ارایه رمز کارت به فروشنده

در فروشــگاههایی کــه امــکان خریــد بــا اســتفاده از کارت بانکــی وجــود دارد از ارایــه رمــز
عبــور بــه فروشــنده خــودداری شــده و شــخصا رمــز خــود را در دســتگاه کارتخــوان وارد
نمائیــد .در ایــن خصــوص فروشــگاه ملــزم بــه همــکاری بــا مشــتری بــوده و حــق اعتــراض
بــرای مشــتریان محفــوظ اســت.

رعایت فاصله در زمان استفاده از خودپرداز

در زمــان اســتفاده از دســتگاه خودپــرداز دقــت شــود کــه فاصلــه مناســب نفــر بعــدی بــا
شــما رعایــت شــده باشــد .انجــام ایــن نکتــه نشــانه رعایــت حقــوق شــهروندی و بــه تبــع
آن افزایــش امنیــت اســتفادهکننده از دســتگاه خودپــرداز اســت.

توجه به وضعیت خود پرداز

درصــورت مشــاهده وضعیــت غیرعــادی روی دریچــه ورودی کارت یــا خروجــی وجــه
دســتگاه خودپــرداز (چســب خــوردن ،وجــود شــیء اضافــه) ،ضمــن اعــام مراتــب بــه
مســئولین شــعبه در ســاعات کاری و کشــیک شــبانهروزی بانــک در ســایر ســاعات شــبانه
روز ،بــرای دریافــت خدمــت مــورد نظــر ،از دســتگاه خودپــرداز دیگــری اســتفاده شــود.

کنترل وجه دریافتی

توصیــه میشــود پــس از دریافــت کارت و وجــه مــورد نیــاز از دســتگاه خودپــرداز ،در
مکانــی امــن و مناســب ،وجــه دریافتــی شــمارش و کنتــرل شــود.

اطمینان از واقعی بودن دستگاه خودپرداز

هنــگام اســتفاده از دســتگاه خودپــرداز ( )ATMیــا دســتگاه کارتخــوان ( )POSمتصــل
بــه شــاپرک حتی االمــکان از واقعــی بــودن ابــزار مزبــور اطمینــان حاصــل شــده و ســپس
نســبت بــه اســتفاده از آنهــا اقــدام شــود.

نکات امنیتی برای کاربران بانکداری اینترنتی
اطمینان از مجاز بودن درگاه

از درج اطالعــات مالــی و بانکــی خــود از قبیــل شــماره حســاب ،شــماره کارت ،رمــز ،کــد
اعتبارســنجی ( )CVV2و تاریــخ انقضــاء کارت در ســایتهای متفرقــه و مشــکوک جــدا
خــودداری و قبــل از هــر اقدامــی از صحــت مجــاز بــودن ســایت مــورد مراجعــه اطمینــان
حاصــل شــود .امــکان مشــاهده و کنتــرل آدرس درگاهــی مجــاز بانک هــا از طریــق
مراجعــه بــه وب ســایت رســمی بانــک مرکــزی ج.ا.ا ( )www.cbi.irوجــود دارد .از معتبــر
بــودن فروشــگاه های خریــد اینترنتــی اطمینــان حاصــل شــود .بســیاری از سوءاســتفاده ها
از طریــق ســایت جعلــی ،درج آرم بانک هــا ،بنرهــای تبلیغاتــی بــا محتــوای امنیتــی در
ســایت های مزبــور و اخــذ اطالعــات محرمانــه کارت انجــام می شــود .هیــچ ســایتی بــه
جــز درگاه اینترنتــی بانک هــا مجــاز بــه دریافــت اطالعــات محرمانــه کارت نیســت.

خودداری از ذخیره اطالعات در رایانه

هنــگام اســتفاده از خدمــات اینترنتــی بانک هــا و مؤسســات مالــی یــا خریدهــای اینترنتــی،
از ذخیره کــردن نــام کاربــری و رمــز عبــور در رایانــه خــودداری نماییــد.

نکات امنیتی برای کاربران بانکداری اینترنتی
عدم نصب Key Logger

از عــدم نصــب  Key loggerهــای ســخت افزاری و نرم افــزاری بــر روی رایانــه ای کــه ثبــت
اطالعــات حســاب بانکــی از طریــق آن صــورت می گیــرد ،اطمینــان حاصــل شــود.

اجتناب از ارایه مشخصات از طریق ایمیل و پیامک

از پاســخگویی بــه ایمیــل و پیامکــی کــه حتــی بــه ظاهــر از ســوی بانــک ارســال شــده
و از شــما مشــخصات و جزئیــات کارت بانکــی را درخواســت می نمایــد جــدا اجتنــاب
شــود .بســیاری از ارائه دهنــدگان خدمــات پســت الکترونیکی دارای گزینــه ای بــرای اعــام
ایمیل هــای مشــکوک هســتند (نظیــر  .)Report Spamدر صــورت دریافــت ایمیلــی بــا
چنیــن مضمونــی توصیــه می شــود از گزینــه مزبــور جهــت مســدود نمــودن فرســتنده
اســتفاده شــود.

اجتناب از نصب نرم افزار همراه بانک از طریق ایمیل

از نصــب نرم افزارهــای همراه بانــک و مرتبــط بــا کارت هــای بانکــی کــه از طریــق ایمیــل
دریافــت می شــود اجتنــاب و در صــورت نیــاز از طریــق وب ســایت اصلــی بانــک اقــدام
شــود.

عدم استفاده از کامپیوترهای عمومی و شبکه

قویــا توصیــه می شــود از مکان هــای عمومــی ارائــه دهنــده خدمــات اینترنتــی مثــل
کافی نت هــا ،مراکــز اینترنــت ،دانشــگاه ها و ســایر محل هــای نامطمئــن ،بــرای اســتفاده
از خدمــات بانکــی اینترنتــی اســتفاده نشــود .ممکــن اســت در رایانه هــای ایــن گونــه مراکــز
ســخت افزار و نرم افزارهــای خاصــی بــرای ســرقت نــام کاربــری و رمــز عبــور نصــب شــده
باشــد.

عدم استفاده از کامپیوترهای عمومی و شبکه

هنــگام اســتفاده از اتصــاالت بی ســیم ( )Wirelessامــکان خطــر شــنود اطالعــات افزایــش
می یابــد .تنهــا زمانــی از اتصــاالت بی ســیم اســتفاده شــود کــه کامــا از امنیــت ارتبــاط
اینترنتــی حصــول اطمینــان شــده باشــد.

استفاده از رمز یکبار مصرف

حتی االمــکان از توکــن و رمــز عبــور یکبــار مصــرف ( )OTPجهــت اتصــال بــه درگاه
اینترنتــی بانک هــا اســتفاده شــود.

عدم تنظیم تلفن همراه در حالت خودکار

در اســتفاده از خدمــات پرداخــت ســیار و بانکــداری همــراه می بایســت تنظیمــات تلفــن
همــراه یــا هــر دســتگاه قابــل حمــل دیگــری در حالتــی قــرار گیــرد کــه هنــگام روشــن
شــدن ،کاربــر ملــزم بــه وارد نمــودن رمــز عبــور بــوده و از تنظیــم نمــودن آنهــا در حالتــی
کــه به صــورت خــودکار بــا حســاب بانکــی ارتبــاط برقــرار کنــد ،جــدا خــودداری شــود.
در صــورت مفقــود شــدن یــا بــه ســرقت رفتــن تلفــن همراهــی کــه بــه منظــور پرداخــت
ســیار و بانکــداری همــراه از آن اســتفاده می نماییــد ،الزم اســت مراتــب در اســرع وقــت
بــه شــرکت ارایه دهنــده خدمــات تلفــن همــراه و بانــک اطــاع داده شــود.

تغییر رمز عبور

رمــز عبــور خــود را هــر چنــد وقــت یکبــار تغییــر دهیــد .حتمــا رمــز «اینترنت بانــک»
حســاب خــود را بــه طــول حداقــل  ۸کاراکتــر انتخــاب کنیــد و آن را ترکیبــی از حــروف
بــزرگ و کوچــک ،اعــداد و کاراکترهــای ویــژه نظیــر« @  » % ،و  ...باشــد .ترکیــب در هــم
ریختــه ای از ســال تولــد و شماره شناســنامه و شــماره ملی و ایمیــل شــما می توانــد رمــز
خوبــی بــرای «اینترنت بانــک» شــما باشــد کــه بــه خاطرســپاری آن ،ســخت نخواهــد بــود.

استفاده از کامپیوترهای عمومی و شبکه

وســیله ای کــه (دســک تاپ ،لپ تــاپ ،مینی لپ تــاپ ،تبلــت ،تلفــن هوشــمند و  )...بــا
آن می خواهیــد وارد حســاب «اینترنت بانــک» خــود شــوید یــا خریــد اینترنتــی انجــام
دهیــد ،بایــد متعلــق بــه خودتــان باشــد و عمومــی نباشــد .یعنــی هرگــز نبایــد از کافی نــت
و وســیله ای کــه متعلــق بــه شــما نیســت ،بــه «اینترنت بانــک» حســاب خــود وارد شــوید.

استفاده از آنتی ویروس به روز

اگــر از کامپیوتــر شــخصی بــا سیســتم عامل وینــدوز اســتفاده می کنیــد (دســک تاپ،
لپ تــاپ ،مینی لپ تــاپ ،تبلــت) بایــد روی آن یــک آنتــی ویــروس ،یــا بهتــر اســت
بســته امنیتــی اینترنــت (  ) Internet Securityنصــب شــده باشــد .اگــر از تلفن هــای
هوشــمند و یــا تبلت هایــی بــا سیســتم عامل غیــر وینــدوز اســتفاده می کنیــد (نظیــر
 iOSو  )Androidبهتــر اســت روی آن یــک آنتی ویــروس نصــب کنیــد و ســپس بــه
حســاب «اینترنت بانــک» خــود وارد شــوید .اطمینــان حاصــل کنیــد ،کامپیوتــر شــخصی
کــه می خواهیــد از آن بــه حســاب «اینترنت بانــک» خــود وارد شــوید ،فاقــد بد افــزار
باشــد.

اطمینان از به روز بودن مرورگر

هنــگام ورود بــه حســاب «اینترنت بانــک» حتمــا از مرورگرهــای بــه روز شــده مطمئــن
اســتفاده کنیــد .حتی المقــدور از مرورگرهایــی کــه از طریــق  URLبــه درگاه پرداخــت
متصــل می شــوند ماننــد ( )Fire Foxاســتفاده شــود.

اجتناب از فیلتر شکن

هنــگام اتصــال بــه اینترنــت بــرای اســتفاده از «اینترنت بانــک» هرگــز از وی.پــی.ان،
پروکســی و هرگونــه فیلتــر شــکن اســتفاده نکنیــد.

نکات امنیتی برای کاربران بانکداری اینترنتی
چک کردن آدرس اینترنتی

حتمــا آدرس اینترنتــی (« )URLاینترنــت بانــک» بانــک مقصــد را بــا دقــت بررســی کنیــد
کــه بــا  httpsشــروع شــود ،و از همــان ترکیــب و ترتیــب حــروف الفبایــی باشــد ،کــه ســایر
صفحــات وب ســایت بانــک مقصــد از آن تشــکیل شــده اند .همیشــه بــرای ورود بــه وبــگاه
بانــک ،نشــانی آن را مســتقیما در نــوار نشــانی مرورگــر وارد کنیــد و از کلیــک کــردن روی
لینک هایــی کــه بــه مقصــد وب گاه بانــک بــه صــورت ایمیــل بــرای شــما ارســال شــده
خــودداری کنیــد .همچنیــن از لینک هایــی کــه در ایمیــل بــرای شــما ارســال شــده و بــه
نظــر می رســد از ســوی بانــک شــما هــم باشــند بــه شــدت بــر حــذر باشــید؛ ایــن حقــه ای
اســت کــه توســط خالفــکاران بــه کار گرفتــه می شــود تــا شــما را بــه وبگاهــی درســت
شــبیه بانــک شــما هدایــت کنــد؛ وقتــی بــه خیــال خــود وارد حســاب بانکــی خــود شــدید
در واقــع مشــخصات ورود بــه آن را در اختیــار دزدهــا قــرار داده ایــد تــا بــه ســادگی حســاب
شــما را خالــی کننــد.

استفاده از صفحه کلید مجازی

حتمــا هنــگام وارد نمــودن رمــز عبــور بــرای «اینترنــت بانــک» از صفحــه کلیــد مجــازی
تعبیــه شــده در وب ســایت بانــک مقصــد ،یــا صفحــه کلیــد مجــازی وینــدوز اســتفاده
کنیــد.

فعال کردن سیستم اطالع رسانی پیامکی

حتمــا ســرویس «اطالع رســانی پیامکــی» حســاب خــود را ،همزمــان بــا ســرویس
«اینترنت بانــک» بــا هــم فعــال کنیــد ،کــه هــر زمــان وارد اینترنت بانــک خــود شــدید ،از
طریــق یــک پیامــک بــه شــما اطــاع داده شــود.

خروج از اینترنت بانک پس از اتمام کار

حتمــا هنــگام خــروج از «اینترنت بانــک» در وب ســایت بانــک مقصــد ،بــر روی «خــروج از
اینترنت بانــک» کلیــک کنیــد و ســپس مرورگــر اینترنــت را ببندیــد.

به طور دائم حساب خود را زیر نظر داشته باشید

حســاب بانکــی خــود را حداقــل بــه طــور هفتگــی بررســی کنیــد و از صحــت تراکنش هــای
طــول هفتــه مطمئن شــوید.

