نكات كليدی در فعالسازی رمس دوم پويا
هموطنان ارجمند و دارندگان محترم كارتهای بانكی
چٌاًچِ ٌَّص اص سهض دٍم (سهض ایٌتشًتی) ثاتت تشای کاستّای تاًکی خَد استفادُ هیًواییذ ،ضشٍسی است تِ هٌظَس استقاء اهٌیت ٍ
هحافظت اص حسابّای تاًکی خَد دس تشاتش فؼالیت ّای کالّثشداساًِ ٍ هتقلثاًِّ ،ش چِ سشیؼتش ًسثت تِ فؼالساصی سهض دٍم پَیا
تشای کاست ّای تاًکی خَد اقذام فشهاییذ .دس اداهِ ًکات هْن دس خصَظ سهضّای دٍم پَیا تشای اطالع داسًذگاى هحتشم کاستّای
تاًکی اسائِ ضذُ است:
فؼال ساصی سهض دٍم پَیا چگًَِ اص داسًذگاى کاست ّای تاًکی هحافظت هی کٌذ؟
ثاتت تَدى سهض دٍم کاستّای تاًکی ٍ پیطشفت چطن گیش ٍ پیچیذگی سٍص افضٍى ضگشدّای ساسقیي دس فضای هجاصی ،لَ سفتي یا
سشقت ایي سهضّا سا تِ ساحتی اهکاى پزیش ًوَدُ است .تِ تیاى دیگش سَدجَیاى هی تَاًٌذ تا سَء استفادُ اص غفلت داسًذگاى کاست
ّای تاًکی ،اطالػات ایي کاست ّا سا (هاًٌذ تاسیخ اًقضا ،کذ اػتثاسسٌجی ) ٍ (CVV2سهض دٍم) اص طشیق دسگاُ ّای پشداخت یا
تشًاهک ّای ّوشاُ جؼلی تِ سشقت تشدُ ٍ تا تشداضت غیش هجاص اص ایي کاست ّا ،خساسات هالی قاتل تَجْی سا تِ ّوَطٌاًی کِ سهض
دٍم کاست خَد سا فؼال کشدُ اًذ ،تحویل ًوایٌذ .ػالٍُ تش ایي ساسقاى اص کاستّایی کِ سهض دٍم آًْا تِ سشقت سفتِ تشای اًتقال
پیاپی ٍجَُ حاصل اص فؼالیت ّای غیش قاًًَی ٍ ًاهطشٍع خَد تْشُجَیی کشدُ کِ ایي اهش ًیض هی تَاًذ داسًذُ کاست سا تا تثؼات
حقَقی جذی سٍتشٍ کٌذ.
تفاٍت ّای سهض دٍم ثاتت ٍ سهض دٍم پَیا چیست؟
تا پَیاساصی سهضّای دٍم کاستّای تاًکی احتوال ایي گًَِ سَء استفادُّا تِ ضذت کاّص هییاتذ ٍ داسًذگاى کاستّای تاًکی
هی تَاًٌذ تِ جای استفادُ اص یک سهض دٍم ثاتت (ایستا) ،دس ّش تاس خشیذ ایٌتشًتی یا پشداخت ّای ًیاصهٌذ سهض دٍم ،اص سهضّای
هتفاٍتی (پَیا) کِ تاًک دس اختیاسضاى قشاس هیدّذ ،استفادُ ًوایٌذ .ضایاى رکش است ایي سهضّا طَل ػوش هحذٍدی (حذاکثش 1
دقیقِ) داضتِ ٍ یکثاس هصشف ّستٌذ تِ ایي هؼٌا کِ صشفاً تشای یک تشاکٌص قاتل استفادُاًذ.
چِ افشادی تایذ ًسثت تِ فؼال ساصی سهض دٍم پَیای کاست ّای خَد اقذام کٌٌذ؟
تٌْا هطتشیاًی تایذ ًسثت تِ فؼال ساصی سهض دٍم پَیای کاست ّای خَد اقذام کٌٌذ کِ اص کاست تاًکی خَد تشای اًجام خشیذ ّای
ایٌتشًتی یا پشداخت ّای ًیاصهٌذ سهض دٍم استفادُ هی ًوایٌذ .تٌاتشایي هطتشیاًی کِ کاست خَد سا صشفاً تشای اًجام خشیذّای
فشٍضگاّی یا استفادُ اص خذهات خَدپشداصّا تِ کاس هی گیشًذً ،یاصی تِ فؼال ساصی سهض دٍم پَیا ًذاسًذ.
چگًَِ هی تَاى ًسثت تِ فؼال ساصی سهض دٍم پَیای کاست ّای تاًکی اقذام ًوَد؟
پَیا ساصی سهض دٍم کاست ّای تاًکی فقط ٍ فقط تَسط تاًکّای صادس کٌٌذُ کاست صَست هی پزیشد؛ لزا تشای اطالع اص سٍشّای
هختلف فؼالساصی هی تَاًیذ اص طشیق هشاجؼِ حضَسی تِ ضؼة ،هشاجؼِ تِ ٍب سایت تاًک صادس کٌٌذُ کاست ٍ یا تواس تا هشکض
اهذاد هطتشیاى تاًک خَد ،اقذام ًوائیذ .
آیا فؼال ساصی سهض دٍم پَیا تشای داسًذگاى کاست ّای تاًکی ّضیٌِ ای تِ ّوشاُ داسد؟
فؼالساصی سهض دٍم پَیا ّیچگًَِ ّضیٌِای تشای هطتشیاى دس تش ًذاضتِ ٍ ایي خذهت تَسط تاًکّا ٍ هؤسسات اػتثاسی کطَسّ ،ن
ساستا تا تجشتیات جْاًی ٍ تا ّذف صیاًت اص داساییّای هطتشیاى تاًکی دس هقاتل فؼالیت ّای کالّثشداساًِ ،فشاّن ضذُ است.

پس اص ف ؼال ساصی ،داسًذگاى کاست تِ چِ سٍش ّایی سهض دٍم پَیا خَد سا دسیافت خَاٌّذ کشد؟
تاًکّا ٍ هؤسسات اػتثاسی هتٌاسة تا ًیاصهٌذیّای هطتشیاى خَد ،ساصٍکاسّای هتٌَػی تشای اسائِ سهض دٍم پَیا فشاّن ًوَدُاًذ.
داسًذگاى گَضیّای َّضوٌذ هیتَاًٌذ اص تشًاهکّای تَلیذ سهض تش سٍی گَضیّای تلفي ّوشاُ خَد استفادُ ًوایٌذ .تَجِ داضتِ
تاضیذ کِ ایي تشًاهک تَسط تاًک صادس کٌٌذُ کاست اسایِ ضذُ ٍ تایذ اص طشیق ٍب سایت سسوی تاًک دسیافت ضًَذّ .وچٌیي
دسیافت سهض دٍم پَیا اص طشیق پیاهک ٍ یا ساّکاسّای هثتٌی تش کذّای دستَسی ) (USSDاص دیگش سٍشّای فشاّن ضذُ تشای اسایِ
سهض پَیا تِ هطتشیاى ّستٌذ.
تشای دسیافت سهض دٍم پَیا اص طشیق پیاهک چگًَِ تایذ اقذام کشد؟
تشای دسیافت سهض دٍم پَیا اص طشیق پیاهک الصم است داسًذگاى کاستّای تاًکی تا هشاجؼِ تِ ضؼة تاًک صادس کٌٌذُ کاست یا اص
سٍش ّای تأییذ ضواسُ تلفي ّوشاّی کِ تاًک صادس کٌٌذُ کاست دس اختیاس ضوا قشاس هی دّذ ًظیش هشاجؼِ تِ  ATMیا ایٌتشًت
تاًک ،ضواسُ تلفي ّوشاُ خَد سا هؼشفی ٍ دس اختیاس داضتي آى سا تائیذ ًوایٌذ .تا ػٌایت تِ ایٌکِ سهض دٍم پَیا تِ ضواسُ تلفي
هطتشیاى پیاهک خَاّذ ضذ ،لزا اسایِ سضایت صشیح ٍی تِ دسیافت پیاهک حاٍی سهض دٍم پَیا اص طشیق ضواسُ تلفي ّوشاُ ثثت ضذُ
ًضد تاًک ،ضشٍسی است.
آخشیي هْلت استفادُ اص سهضّای دٍم ثاتت چِ صهاًی است؟
اص دی هاُ سال  ،1931سهض ّای دٍم ثاتت اص کاست ّای تاًکی حزف خَاٌّذ ضذ ٍ اص ایي تاسیخ تِ تؼذ خشیذ ّای ایٌتشًتی ٍ
پشداخ ت ّای ًیاصهٌذ سهض دٍم ،تا استفادُ اص سهض دٍم ثاتت اهکاى پزیش ًخَاٌّذ تَد .تٌاتشایي تا تَجِ تِ حجن تاالی کاستّای صادس
ضذُ دس ضثکِ تاًکی ،اص ّوَطٌاى اسجوٌذ تقاضا هیضَد پَیا ساصی سهضّای دٍم کاستّای تاًکی خَد سا تِ سٍصّای پایاًی هْلت
تؼییي ضذُ هَکَل ًکٌٌذ ٍ ّش چِ سشیؼتش ًسثت تِ فؼال ساصی آى اقذام ًوایٌذ.هشاقة ٍب سایت ّا ٍ پیاهک ّای جؼلی تا
ػٌاٍیي فشیٌذُ ای هاًٌذ پَیا ساصی سایگاى سهض دٍم تاضیذ.

تا ػٌایت تِ ایٌکِ کالّثشداساى اص ّش فشصتی تشای سَء استفادُ تْشُ هیگیشًذ الصم است داسًذگاى کاست ضوي حفظ َّضیاسی،
هشاقة ٍب سایت ّا ٍ پیاهک ّای جؼلی تا ػٌاٍیي فشیٌذُ ای هاًٌذ پَیا ساصی سایگاى سهض ّای دٍم تَدُ ٍ تٌْا اص سٍشّای اػالم
ضذُ تَسط تاًک خَد ،تشای فؼال ساصی ٍ دسیافت سهض دٍم پَیا استفادُ ًواییذ .ضایاى رکش است ّیچگًَِ فؼالساصی سهض پَیا دس
ٍب سایت تاًک هشکضی اًجام ًویضَد.
ّوچٌیي آگاُ تاضیذ کِ تاًک ّا ٍ هَسسات اػتثاسی تِ ّیچ ػٌَاى تشای فؼالساصی سهض دٍم پَیا ،اطالػات حساس کاستّای
تاًکی هاًٌذ سهض دٍم ٍ کذ اػتثاس سٌجی )(CVV2کاست ضوا سا هطالثِ ًخَاٌّذ کشد .دس صَست تشخَسد تا هَاسد هطکَک ،فَساً
تاًک خَد سا اص ایي هَضَع هطلغ ًوَدُ ٍ دس ایي خصَظ اص تاًک کوک تگیشیذ.

