موبایل بانک

موبایلبانک خاورمیانه

موبایلبانک یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک خاورمیانه است .با این محصول م یتوانید بدون
محدودیت زمانی و با استفاده از تلفن هم راه بسیاری از عملیات بانکی را بهصورت الکترونیکی انجام دهید.

خدمات قابل ارائه از طریق موبایل بانک
مشاهده موجودی و صورتحساب سپردهها
  مشاهده اطالعات تسهیالت دریافتی
  مشاهده اطالعات کلی در خصوص دسته چکهای حساب جاری
  ریز تراکنشهای کارت اعتباری
  مدیریت کلیه کارتها (تغییر رمز ،مسدود کردن کارت ،انتقال وجه کارت به کارت)
  انتقال وجه از حساب خود به دیگر حسابهای بانک خاورمیانه
  انتقال وجه از حساب خود به حساب بانکهای دیگر (پایا و ساتنا)
  پرداخت قبض(همراه با بارکدخوان)
  مشاهده اطالعات و آدرس شعب و خودپردازهای بانک خاورمیانه بر روی نقشه
  نمایش نرخ روزانه انواع ارز

نکات قابل توجه برای نصب موبایل بانک
  براي استفاده از موبايلبانک خاورمیانه الزم است پس از فعالسازی اینترنتبانک در یکی از شعب و
دریافت شناسه و رمز عبور ،برنامه نرمافزاري روي گوشي تلفنهمراه شما نصب شود.
  نرمافزار موبایلبانک خاورمیانه قابلیت نصب روی گوشیهای با سیستم عامل  Androidو  iOSرا دارد.
برای دانلود نر مافزار موبایلبانک و راهنمای استفاده از آن به وبسایت بانک خاورمیانه به نشانی
 www.middleeastbank.irمراجعه فرمایید.
  رمز ورود اولیه به موبایلبانک خاورمیانه همان رمز ورود به اینترنتبانک خاورمیانه شماست که از شعبه
دریافت کردهاید.
  برای فعالسازی ،بعد از دریافت اپلیکیشن "موبایلبانک" از طریق وبسایت ،ابتدا نام کاربری و رمز عبور
اینترنتبانک خود را وارد کنید سپس کد امنیتی را وارد کرده و در صفحه بعد رمز عبور دلخواه را برای
موبایلبانک انتخاب کنید .در این مرحله برای شماره تلفنی که به بانک اعالم کردهاید یک کد فعالسازی
ارسال میشود که با وارد کردن آن میتوانید از موبایلبانک استفاده کنید.
با موبایلبانک خاورمیانه میتوانید به اطالعات تماس شعب و خودپردازهای بانک خاورمیانه دسترسی داشته
باشید .همچنین میتوانید نظرات و پیشنهادهای خود را برای بانک ارسال نمایید.
مرکز ارتباط با مشتریان88726690 :
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