شرايط دريافت بن كارت مجازي
بانك شهر در راستاي ارائه خدمات نوين بانكي به هم ميهنان در حوزه بانكـداري الكترونيـك اقـدام بـه راه انـدازي سيسـتم جديـد
پرداخت از طريق تلفن همراه و با استفاده از كارت مجازي نموده است .بـا اسـتفاده از ايـن روش ،پرداخـت صـرفا از طريـق تلفـن
همراه بر روي پايانه هاي فروشگاهي ) (POSشركت آسان پرداخت و بدون نياز به حضور كارت بانكي صورت ميگيرد .با توجه به
قابليتها و محدوديتهاي موجود در سيستم عاملهاي مختلف تلفن همراه ،ارائه اين سرويس بـه دو روش پرداخـت از طريـق فنـاوري
 NFCو پرداخت از طريق  QR Codeصورت ميپذيرد .به منظور انجام تراكنش از دو روش مذكور نيـاز بـه رعايـت الزامـات ذيـل
ميباشد كه ضروريست كليه متقاضيان اقدام به مطالعه دقيق بندهاي ذكر شده نمايند:

الزامات انجام تراكنش از طريق فناوري :NFC
 -١سيستم عامل تلفن همراه بايد اندرويد و با ورژن  ٤,٤بﻪ باﻻ باشد.
 -٢گوشي تلفن همراه بايد مجهز بﻪ تكنولوژي  NFCباشد) .در هنگام انجام تـراكنش بايـد  NFCگوشـي در وضـعيت روشـن و يـا
فعال باشد(
 -٣نرم افزار "همراه شهر" بانك شهر بايد بر روي گوشي تلفن همـراه نصـب باشـد) .در مسـتند "راهنمـاي كـاربري پرداخـت از
طريق كارت مجازي" طريقه نصب و فعالسازي شرح داده ميشود(
 -٤بخش  NFCنرم افزار همراه شهر نصب شده بر روي گوشي بايد فعال گردد) .در مستند "راهنماي كـاربري پرداخـت از طريـق
كارت مجازي" طريقه فعالسازي شرح داده ميشود(
 -٥ليست كارتهاي مجازي بايد در بخش  NFCهمراه شهر اضافه گردند) .در مستند "راهنماي كـاربري پرداخـت از طريـق كـارت
مجازي" طريقه بارگذاري شرح داده ميشود(
 -٦شماره تلفن موجود بايد حتما شماره تلفني باشد كه هنگام ثبت نام در سايت  www.bon.tibf.irوارد شده است.
 -٧جهت دريافت كارت مجازي ﻻزم است تا متقاضيان عزيز به منظور احراز هويت به يكي از شعب و يا شهرنت هـاي بانـك شـهر
مراجعه نمايند كه پس از احراز هويت كارت ايشان با توجه به شماره تلفن همرا ه كه در سايت ارشاد اعﻼم كرده بودند بـه صـورت
خودكار در سامانه همراه شهر بانك شهر ثبت شده و رمز كارت به متقاضي تحويل ميگردد.
 -٨در هنگام انجام تراكنش ،نيازي به اتصال به اينترنت نميباشد.
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الزامات انجام تراكنش از طريق :QR Code
 -١سيستم عامل تلفن همراه بايد يكي ازدو سيستم عامل  IOSبا ورژن  ٨و باﻻتر و يا اندرويد با ورژن  ٤و باﻻتر باشد.
 -٢تلفن همراه قابليت اسكن باركد را داشته باشد.
 -٣نرم افزار آپ بر روي تلفن همراه نصب باشد.
 -٤شماره تلفن موجود بايد حتما شماره تلفني باشد كه هنگام ثبت نام در سايت وزارت ارشاد وارد شده است.
 -٥تلفن همراه حتما بايد متصل به اينترنت باشد.

نكته : ١دانلود نسخه نرم افزار همراه شهر از طريق سايت بانك شـهر بـه آدرس  www.shahr-bank.irو يـا نـرم افـزار گوگـل
استور و بازار ميسر ميباشد.
نكته  :٢دانلود نسخه نرم افزار آپ از طريق سايت  www.app.733.irميسر ميباشد.
نكته  :٣انتخاب صدور كارت به روش مجازي صرفا هنگام مراجعه و تحويل كارت از طريق شعب و يا شهرنت ها انجام ميپذيرد.
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