 .1چه افرادي بايد نسبت به فعال سازي رمز دوم پويا اقدام نمايند؟
مشترياني كه از كارت بانكي خود براي انجام خريدهاي اينترنتي يا پرداخت هاي مبتني بر رمز دوم استفاده مي
نمايند ،بايد نسبت به فعال سازي رمز دوم پوياي خود اقدام نمايند .مشترياني كه كارت خود را صرفا براي انجام
خريدهاي فروشگاهي يا استفاده از خدمات خودپردازها به كار مي گيرند ،نيازي به فعال سازي رمز دوم پويا ندارند.

 .2روش هاي فعال سازي رمز پويا كدامند؟
 دريافت پيامك رمز پويا روي گوشي تلفن همراه از طريق اتصال به سامانه هريم امكان پذير است .به اين منظور
مشتريان مي بايست با مراجعه به يكي از شعب بانك صنعت و معدن نسبت به تكميل فرم و تاييد شماره تلفن همراه
خود اقدام نمايند.
 نصب «برنامك رمزساز» از طريق مراجعه به سايت بانك به نشاني  www.bim.irو فعال سازي آن جهت توليد
رمز پويا از طريق اينترنت بانك ،دستگاه هاي خودپرداز بانك صنعت و معدن و يا مراجعه به شعب بانك امكان پذير
است.

 .3آيا فعال سازي رمز پويا براي دارندگان كارت هاي بانكي هزينه اي به همراه دارد؟
خير

 .4چگونه مي توان رمز پويا را فعال نمود؟
چنانچه مايل هستيد تا رمز پوياي كارت از طريق پيامك براي شما ارسال شود ،تنها كافيست پس از تاييد شماره تلفن
همراه خود در يكي از شعب بانك ،هنگام ورود اطالاعات كارت در خريدهاي اينترنتي ،دكمه "دريافت رمز از طريق
پيامك" را انتخاب نماييد .هم چنين جهت استفاده از "برنامك رمز ساز" ،با مراجعه به صفحه رمز پويا در سايت بانك
به نشاني  ، www.bim.irامكان دريافت «راهنماي برنامك رمزساز» وجود دارد.

 .5با توجه به يكبار مصرف بودن رمز پويا ،مي توانم پيامك حاوي رمز را براي كسي ارسال كنم؟
خير .پيامك حاوي رمز پويا محرمانه بوده و نبايد در اختيار كسي جز دارنده كارت قرار گيرد.
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 .6فرآيند تاييد شماره تلفن همراه را از طريق مراجعه به شعبه انجام داده ام اما هنوز پيامك
حاوي رمز پويا براي من ارسال نمي شود.
ابتدا كنترل فرماييد كه پيامك تبليغاتي شما بسته نباشد .سپس اطمينان حاصل نماييد كه سرشماره بانك صنعت و
معدن در بالك ليست گوشي همراه شما وارد نشده باشد .در غير اين صورت ممكن است ظرفيت حافظه دريافتي
پيامك تلفن همراه شما پر شده باشد و يا آنتن دهي گوشي مشكل داشته باشد.

 .7اگر شماره تلفن همراهم تغيير كند ،براي دريافت رمز پويا چه بايد كرد؟
چنانچه شماره تلفن همراه مشتري تغيير كند حتما بايد با مراجعه حضوري به يكي از شعب بانك تغيير شماره را ااعالم
نموده و احراز هويت انجام شود .هم چنين مشتري مي بايست جهت استفاده از «راهنماي برنامك رمزساز» مجددا
نسبت به نصب و راه اندازي آن با شماره جديد اقدام نمايد.

 .8آيا مي توان روي يك گوشي براي دو يا چند نفر «برنامك رمزساز» را نصب نمود؟
خير

 .9آيا مي توان «برنامك رمزساز» را بر روي تمام گوشيهاي همراه نصب كرد؟
«برنامك رمزساز» براي گوشيهاي همراه هوشمند با سيستم اعامل هاي اندرويد بيشتر از  5و يا  ، IOSسازگار است.

 .10آيا ميتوان در «برنامك رمزساز» مانده حساب گرفت يا انتقال وجه انجام داد؟
خير؛ «برنامك رمزساز» بانك صنعت و معدن فقط رمز پويا براي كارت و رمز پويا جهت ورود به اينترنت بانك و همراه
بانك توليد ميكند.

 .11نميتوانم «برنامك رمزساز» را دانلود كنم.
ممكن است محدوديت ايجاد شده توسط مرورگر صورت گرفته باشد .مي توانيد از مرورگر بروز شده ديگري استفاده
كنيد .در برخي موارد با نگه داشتن انگشت بر روي «بارگيري پيوند» يا لينك دانلود در سايت بانك و انتخاب گزينه
 Download linkو  Save linkدانلود انجام مي گيرد.
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 .12آيا براي استفاده از «برنامك رمزساز» اتصال به اينترنت الزامي است؟
اتصال به اينترنت تنها در مرحله نصب و فعال سازي «برنامك رمزساز» نياز است و بعد از نصب و دريافت كد فعالسازي
ميتوان به صورت آفالين و بدون نياز به اينترنت ،رمز پويا (يكبار مصرف) دريافت كرد.

.13هنگام فعال سازي «برنامك رمزساز»  ،پيامك فعال سازي دريافت نمي كنم.
براي حل اين مشكل با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر به يكي از شعب بانك مراجعه نماييد.

 .14رمز  6رقمي كه «برنامك رمزساز»  ،قبل از كد  4رقمي مي خواهد چيست؟
رمز  6رقمي ،رمز ثابت مشتري براي ورود به «برنامك رمزساز» است و الزم است پس از انتخاب رمز  6رقمي و وارد
نمودن آن در حفظ و نگداري رمز بكوشيد زيرا در هر بار استفاده از «برنامك رمزساز» ،همان رمز مورد استفاده قرار
خواهد گرفت.

 .15هنگام فعال سازي «برنامك رمزساز» ،زماني كه از برنامك خارج مي شوم تا كد  4رقمي
پيامك شده را اخذ كنم ،برنامك روي گوشي بسته شده و كد  4رقمي هم غير فعال مي شود.
پيش از باز نمودن پيامك ارسال شده نبايد وارد «برنامك رمزساز» شويد .ابتدا بايد پيامك را باز كرده و كد مورد نظر را
اخذ نماييد ،سپس با ورود به برنامك رمزساز اقدام به وارد نمودن كد  4رقمي نماييد.

 .16نمي توانم با  QRو رمز پيامك شده« ،برنامك رمزساز» را فعال كنم.
مي توانيد با در اختيار داشتن اطالاعاتي مانند شماره مشتري و  ...با واحد پشتيباني تماس بگيريد.

.17آيا براي فعالسازي «رمز پويا» حتما بايد به شعبه مراجعه كرد؟
چنانچه داراي نام كاربري و رمز اينترنت بانك هستيد ،از طريق سايت بانك يا از طريق دستگاه خودپرداز« ،برنامك
رمزساز» را نصب كنيد ،نيازي به مراجعه به شعبه جهت فعال سازي رمز پويا نيست .تنها مشترياني كه درخواست
دريافت رمز پويا از طرق پيامك را دارند مي بايست جهت تاييد شماره تلفن همراه خود به شعبه مراجعه كنند.

.18ميتوان فعالسازي رمز يكبار مصرف را با هر شماره موبايلي انجام داد؟
خير ،فعالسازي حتما بايد با شماره تلفن همراهي كه توسط مشتري تاييد شده و شعبه آن را ثبت نموده ،صورت
گيرد.
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 .19آيا مي توان از «برنامك رمزساز» بانك صنعت و معدن براي دريافت رمز پوياي كارت هاي
ديگر بانك ها نيز استفاده كرد؟
اين نرمافزار در حال حاضر براي كارت هاي متعلق به بانك صنعت و معدن قابل استفاده است.

 .20آيا براي رمز دوم انواع كارت ها ميتوان رمز پويا (يكبار مصرف) را فعال كرد؟
پويا سازي رمز دوم كارت در حال حاضر براي كارت هاي نقدي و كارت هاي ااعتباري امكان پذير است.

 .21با توجه به اينكه گوشي من هوشمند نيست ،آيا ميتوانم روي گوشي هوشمند شخص ديگري
رمز پويا دريافت كنم؟
خير ،شما مي توانيد با مراجعه به شعبه بانك و تكميل «فرم تاييد شماره تلفن همراه» ،درخواست خود را جهت
دريافت رمز پويا از طريق پيامك ثبت نماييد.

 .22رمز  6رقمي جهت ورود به «برنامك رمزساز» را فراموش كرده ام.
چنانچه گوشي همراه شما روي سيستم اعامل اندرويد است ،وارد منوي تنظيمات شده و  Cashگوشي خود را پاك
نماييد .چنانچه از سيستم اعامل  IOSاستفاده مي نماييد مي بايست «برنامك رمزساز» را حذف و مجددا با مراجعه به
سايت اينترنت بانك آن را نصب نماييد.

 .23آيا با فعالسازي رمز دوم پويا ،رمز دوم ايستاي كارت غيرفعال ميشود؟
خير .در حال حاضر استفاده از رمز دوم ايستاي كارت براي تراكنش ها تا سقف مجمواعا  1.000.000ريال در روز مجاز
است .بديهي است براي تراكنش هاي بيش تر از مبلغ مذكور استفاده از رمز پويا الزامي مي باشد.

 .24حداكثر مدت زمان استفاده از رمز دوم پويا در هر تراكنش چقدر است؟
 120ثانيه.

 .25آيا براي همه حسابهايم بايد به صورت جداگانه رمز پويا را فعال كنم؟
رمز پويا (يكبار مصرف) مربوط به كارت بوده كه بايد براي هر كارتي به صورت جداگانه فعال شود .اين اعمليات از
طريق ورود به حساب كاربري در اينترنت بانك ،فعالسازي برنامك رمزساز ،انتخاب كارت و افزودن كارت انجام مي
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شود .همه كارتهاي صنعت و معدن خود را مي توانيد در اينترنت بانك صنعت و معدن با زدن «افزودن كارت» ثبت
كنيد.

 .26آيا براي هر تراكنش نياز به فعال سازي مجدد رمز پويا است؟
خير ،انجام مراحل فعال سازي رمز پويا براي هر كارت تنها  1بار انجام مي شود و پس از فعال سازي ،تنها با باز نمودن
«برنامك رمزساز» در هر سااعت از شبانه روز و بدون نياز به اينترنت مي توانيد رمز يكبارمصرف دريافت نماييد.

« .27برنامك رمزساز» براي من فعال شده اما امكان انجام تراكنش وجود ندارد.
با واحد پشتيباني تماس بگيريد .همكاران ما با اخذ شماره مشتري و مشخصات گوشي همراه ،مشكل را بررسي كرده و
با شما تماس خواهند گرفت.

 .28آيا واحد خاصي براي ثبت مشكالت مرتبط با رمز پويا وجود دارد؟
بله همكاران در شعب و واحد پشتيباني رمز پويا با شماره  22029811-19در سااعات اداري پاسخگوي سواالت
مشتريان خواهند بود.

 .29كارتم مفقود شده است.چگونه مي توانم رمز دومم را غير فعال كنم؟
جهت غير فعال سازي رمز دوم مي توانيد با ورود به اينترنت بانك ،بخش "مديريت كارت" ،بخش "كارت" ،بخش
"اعمليات" ،گزينه "غير فعال سازي رمز اينترنتي" را انتخاب نماييد .هم چنين از طريق اينترنت بانك،همراه بانك،
دستگاه هاي خودپرداز و يا مراجعه به شعبه در سااعات اداري مي توانيد نسبت به مسدود نمودن كارت خود اقدام
نماييد.

.30كارت و گوشي من مفقود شده است.چگونه مي توانم رمز دومم را غير فعال كنم؟
از طريق اينترنت بانك ،همراه بانك ،دستگاه هاي خودپرداز و يا مراجعه به شعبه در سااعات اداري،كارت خود را مسدود
نماييد .جهت غير فعال سازي «برنامك رمزساز» با واحد پشتيباني تماس بگيريد.
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