سیستم همرا ه بانک مبتنی بر USSD
مشتریان گرامی  ،بانک مسکن در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و
درجهت دسترسي سهل و آسان به خدمات بانكي سيستم همراه بانك مبتني
بر  USSDرا راهاندازی نموده است .
از طریق این سيستم بدون نیاز به نصب نرم افزار خاص بر روی گوشی در
تمامی ساعات شبانه روز و در حداقل زمان ممکن و بدون صرف هيچگونه
هزينه اي قادر به انجام عملیات بانکی خود خواهید بود .
لوازم استفاده از سیستم همراه بانک مبتنی بر USSD
-1تلفن همراه -2سيم كارت -3كارت بانكي -4رمز دوم كارت (قابل اخذ
از طريق دستگاه هاي خودپرداز) -5تاريخ انقضاء كارت (حك شده روي
كارت و يا قابل رؤيت در رسيد چاپي از خودپرداز پس از تخصيص رمز
دوم)  -6کد اعتبارسنجی ( ) CVV2کارت ( حک شده در پشت کارت
و یا قابل رؤيت در رسيد چاپي از خودپرداز پس از تخصيص رمز دوم )
انواع خدمات همراه بانك مبتنی بر کانال USSD
سرویس های کارت سپرده
اعالم مانده  .،انتقال وجه داخلی (مسکن به مسکن ) ،سه گردش آخر،
پرداخت قبض ،خرید شارژ سیم کارت های اعتباری  ،پرداخت قسط ،
ارسال صورتحساب به ایمیل،مسدود نمودن کارت و عدم تخصیص ،خريد
شارژ بر چسب هوشمند عوارض راهداري ،شماره حساب و شبا
سرویس های کارت تسهیالت
صورت وضعیت کارت تسهیالت ،سه گردش آخر و ارسال صورتحساب
به ایمیل
*در اين سيستم سرويس هاي قابل ارائه براي تمامي كارت هاي
شتابي،پرداخت قبض و خريد شارژ مي باشد.
نحوه بهره مندي از امكانات پورتال : USSD
ارسال کد  *714#و واردشدن به منو تنظيمات
دریافت رمز ورود از منو دريافت كد ثبت نام
ورود به پورتال  USSDاز يكي از دو طريق ذيل:
ورود به سایت بانک مسکن به آدرس :
 http://www.bank-maskan.irو انتخاب گزینه همراه بانك USSD
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و ورود به سيستم
مراجعه مستقيم به آدرس:
https: //ussd.bank-maskan.ir/ussdui/default.aspx
ورود شماره تلفن همراه و رمز ورود
اختصاص شماره کارت از طریق منوی کارت های بانکی و گزینه کارت
جدید و ورود شماره کارت  ،نام مستعار کارت ( نام انتخابی دلخواه توسط
کاربر )  ،رمز دوم کارت  ،کد اعتبار سنجی ( ، ) cvv2تاریخ انقضاء کارت
و كد مندرج در تصوير (كد امنيتي)
نحوه استفاده از خدمات (به طور كلي)
ورود کد  *714#و مشاهده منوي سرويس ها
انتخاب سرويس مورد نظر از طريق عدد مربوط به سرويس و ارسال آن
انجام مراحل مربوط به عمليات با توجه به پيغام هايي كه نمايش داده مي شود.
به عنوان مثال جهت مشاهده مانده به صورت ذيل عمل نماييد:
-1كد دستوري *714#را شماره گيري نماييد-2.منوي خدمات نمايش
داده مي شود-3.خدمات كارت را انتخاب مي كنيد -4.منوي سرويس ها
نمايش داده مي شود -5.عدد(1مانده) را وارد نموده و  sendرا انتخاب
نماييد-6.پس از نمايش ليست كارت ها  ،عدد مربوط به كارت انتخابي
يا شماره كارت مورد نظر را  sendنماييد-7.رمز دوم كارت را send
نماييد -8 .موجودي قابل برداشت نمايش داده ميشود.
توجه :نحوه استفاده از تمامي خدمات در راهنماي موجود در سايت به
تفصيل شرح داده شده است.
نكات مهم:جهت تسريع درانجام عمليات ،ميتوانيد از توالي اعداد منوها
و ورودي هاي مورد نياز استفاده نماييد.
به عنوان مثال براي مشاهده موجودي مي توانيد توالي هاي زير را ارسال نماييد.
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موجودي:

*714*1*1#

فعالسازي سرويس هاي ويژه (انتقال وجه و پرداخت قسط) از طريق
مراجعه به يكي از شعب و تكميل فرم استفاده از خدمات موبايل بانك
امكان پذير مي گردد.
در صورت نياز براي تغيير رمز عبور ،ويرايش اطالعات و مشاهده گزارش
عملكرد مي توانيد به پورتال  USSDمراجعه نماييد.

سیستم همراه بانك

زمستـــــان 1396

فيلم آموزشي  USSDرا از طريق نرم
افزار واقعيت افزوده بانك مسكن
(فرابين) ،مشاهده نماييد.
جهت دانلود فرابين بر روي تلفن همراه و يا
تبلت و كسب اطالعات بيشتر به وب سايت
بانك مسكن مراجعه نماييد.

اداره کل روابط عمومی

@bankmaskan

www.bank-maskan.ir

مرکز ارتباط با مشتريان 021-61088 :

روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک -خیابان عطار
ستاد مرکزی بانک مسکن -صندوق پستي1994763811:
توجه :شــرايط و ضوابط مطرح شــده در اين بروشور تابع شرايط اعالم شده از سوي
بانک مرکزي جمهوري اســامي در زمان افتتاح حســاب ميباشــد ،لذا در صورت
تغييــر ضوابط و قوانين ،مفاد آن تعهدي براي بانک مســکن ايجــاد نخواهد کرد.
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