
راهنماي استفاده از سرویس رمز یکبار مصرف

توانند بدون نگرانی از فراموش کردن و یا لو رفتن با استفاده از سرویس رمز یکبار مصرف، مشتریان بانک می
.رمز دوم کارت خود، نسبت به انجام تراکنشهاي کارتی با رمزهاي یکبار مصرف اقدام نمایند

توانند براي فعالسازي این سرویس به خودپردازهاي بانک پارسیان میدارندگان کارتهاي نقدي پارسیان 
رمز (ثبت نام رمز یکبار مصرف، یک رمز دلخواه هشت رقمی<مراجعه کرده و از طریق منوي عملیات رمز

تعیین نمایند. این ،مطابق تصاویر زیر)مجاز نیستبار4تکرار یک عدد بیش از ساده مانند اعداد پشت سر هم و
رمز براي صدور رمز یکبار مصرف الزامی بوده و در صورت فراموش کردن آن، باید مجددا به خودپرداز بانک 

.پارسیان مراجعه کرده و رمز جدید تعریف نمود

است که شماره همراه خود را قبال در قابل استفادهیانیمشتريبراسیسرونیاست احیالزم به توضنیهمچن
.ثبت کرده اندستمیس
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شود. کد فعالسازي به پس از انجام مرحله باال، یک کد فعالسازي به شماره موبایل دارنده کارت ارسال می

نسخه "پارسیان من"تواند از طریق موبایل بانک پارسیان (ساعت معتبر بوده و در این مدت کاربر می24مدت 

.سرویس اقدام نمایدبه بعد) نسبت به فعالسازي 1.3.14

گزینه ثبت، پس <منوي رمز یکبار مصرف<براي این منظور پس از اجراي موبایل بانک و رفتن به منوي اصلی
.شوداز ورود شماره کارت و کد فعالسازي ارسال شده به موبایل، عملیات فعالسازي انجام می
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.بانک اقدام به دریافت رمزهاي یکبار مصرف کارت نمایدتواند از طریق موبایل پس از آن کاربر می

<انتخاب کارت مورد نظر<گزینه صدور<منوي رمز یکبار مصرف<براي این منظور با مراجعه به منوي اصلی

انتخاب رمز هفت رقمی (این رمز به جاي <ورود رمز هشت رقمی که کاربر در خودپرداز مشخص کرده است 

شود)، رمز یکبار مصرف به کاربر نمایش داده می شود. رمز یکبار مصرف به مدت میرمز دوم کارت استفاده

.باشدثانیه معتبر است و در این مدت تنها یکبار قابل استفاده می60
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:نکات مهم

 لذا کاربر باشد،تنظیم شدهدقیقکامال در صورتی صحیح است که زمان گوشی رمزهاي تولید شده

Automatic date(تنظیم خودکار تاریخ و زمانخ و زمان گوشی، گزینه باید در قسمت تنظیمات تاری

and time.را فعال کند (

ایننقدي،کارتیکازبیشداشتنصورتدرشود،میصادرکارتیکبرايمصرفیکباررمز
.شودانجامکارت،هربرايبایدفرآیند

تالشمرتبه3حداکثرازپسواستاستفادهقابلثانیه60تاشدهصادرمصرفیکباررمزآخرین
وشودمیغیرفعالمشخص،کارتآنبرايسرویساینمصرف،یکباررمزورودبرايمتوالیناموفق

.شوداقدامفعالسازيونامثبتبهنسبتدوبارهبایستمی
 رمز یکبار مصرف به صورت آفالین بدون نیاز به اینترنت و بدون نیاز به الگین کردن همراه بانک تولید

.می شود

:از مسیر زیر اقدام نمایدمز یکبار مصرف کاربر می تواندبراي غیرفعال کردن ر

غیرفعالسازي<انتخـاب کـارت مـوردنظر<گزینه غیرفعالسازي<منوي رمز یکبار مصرف<منوي اصلی


