راهنمای موبایلبانک

دانلود نرم افزار موبایلبانک خاورمیانه
سیستم عامل اندروید:
ابتدا به وبسایت بانک خاورمیانه به نشانی  http://www.middleeastbank.irوارد شوید .از منوی بانکداری الکترونیکی ،گزینه موبایلبانک
را انتخاب نمایید.

روی لینک دانلود نرم افزار"دانلود نرم افزار موبایل بانک برای گوشیهای هوشمند با سیستم عامل اندروید" کلیک نمایید.

پس از نصب نرم افزار موبایلبانک بر روی گوشی خود با سیستم عامل اندروید ،برنامه  MEBMobileرا اجرا نمایید.

سیستم عامل ( )iOSاپل:
با استفاده از مرورگر دستگاه خود به سایت سیبچه مراجعه فرمائیدmy.sibche.ir :
در صفحه سیبچه گزینه نصب سیبچه را انتخاب نمائید.

پس از دریافت فایل ،گزینه  Installرا انتخاب نمائید.

ثبت نام در سیبچه
پس از نصب ،با دریافت اولین برنامه از سیبچه میتوانید در آن ثبت نام کرده و پس از فعال کردن حساب کاربری از تمامی امکانات آن استفاده کنید.

پس از ثبت نام و فعال شدن حساب کاربری ،گزینه دسته ها را انتخاب نمایید .سپس واژه همراه بانک خاورمیانه را جستجو کنید و آن را انتخاب نمایید.

پس از انتخاب برنامه همراه بانک خاورمیانه گزینه دریافت را انتخاب نمایید تا برنامه بر روی گوشی شما نصب گردد.

با اجرای برنامه ،در صفحه اول  4گزینه مشاهده میکنید.



ورود :برای وارد شدن به محیط اصلی موبایل بانک این گزینه را انتخاب نمایید.



لیست شعب :این گزینه ،لیست شعبههای بانک خاورمیانه را نشان میدهد .با انتخاب شعبه مورد نظر ،اطالعات مربوط به آن شعبه مانندد :کدد
شعبه ،آدرس ،تلفن و فکس نمایش داده میشود.



اطالعات تماس :با انتخاب این گزینه ،اطالعات ساختمان مرکزی بانک خاورمیانه نمایش داده میشود.



ارسال نظرات :با استفاده از این گزینه شما میتوانید با وارد کردن اطالعات خود و انتخاب گزینه ارسال ،نظرات ،پیشنهادها و انتقدادات خدود را
برای بانک ارسال نمایید.

 برای استفاده از نرم افزار موبایلبانک ،از اتصال گوشی خود به اینترنت اطمینان حاصل نمایید.

ورود به محیط موبایلبانک
با انتخاب گزینه ورود ،صفحه جدیدی باز خواهد شد که نام کاربری و رمز ورود شما را درخواست میکند که باید همان نام کااربری و رماز ورود اینترنات

بانک خود را وارد نمایید .پس از تکمیل اطالعات روی گزینه ورود کلیک نمایید.

در صفحه بعد از شما خواسته میشود یکی از حسابهای خود را انتخاب نمایید .با انتخاب حساب مورد نظر ،منوهای مربوط به آن حساب نمایش داده میشود:


جزئیات حساب :با انتخاب این گزینه شماره حساب ،نوع حساب ،مانده حساب و  ...نمایش داده میشود.



 01تراکنش آخر :در این قسمت  01گردش آخر حساب مورد نظر نمایش داده میشود.



پرداخت قبوض :پرداخت انواع قبض با استفاده از این منو در هر ساعت از شبانه روز امکانپذیر است .جهت استعالم و پرداخت قبض ،شدما بده
شناسه قبض و شناسه پرداخت نیاز دارید .با وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت ،در صفحه بعد نوع قبض و اطالعات مربوط بده آن نمدایش
داده میشود که میتوانید آن را پرداخت نمایید .همچنین میتوانید با استفاده از گزینه خواندن بارکد ،از بارکد قدبض عکدس گرفتده تدا اطالعدات
قبض به صورت خودکار تکمیل شود.



انتقال وجه داخلی :برای انتقال وجه میان حسابهای شخصی خود یا به حسابهای دیگر بانک خاورمیانه از این گزینه استفاده میشود.
 قبل از انجام عملیات انتقال وجه عدادی ،حساب ذینفع (حساب مقصد) باید در سامانه اینترنت بانک خاورمیانه تعریف شاده

باشد (لطفا به راهنمای اینترنت بانک قسمت "انتقال وجه عادی  -مدیریت حساب ذینفع" مراجعه نمایید).
-

با انتخاب منوی انتقال وجه ،به صفحه حسابهای ذینفع موبایل بانک هدایت میشوید.
حسابهای ذینفعی که از قبل در سامانه اینترنتبانک خاورمیانه تعریف شدهاند ،در این صفحه نمایش داده میشوند.
پس از انتخاب حساب ذینفع مورد نظر و وارد کردن مبلغ انتقال وجه به ریال و رمز تراکنش ،گزینه انتقال را انتخاب نمایید.



خروج :با انتخاب این گزینه از محیط اصلی موبایل بانک خارج شده و به صفحه اول باز خواهید گشت.

