ایجاد و غیر فعال سازی پروفایل بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی

ایجاد پروفایل همراه
مشتری ابتدا وارد صفحه اول بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی به آدرس  https://ib.bki.irمی شود که
صفحه ای مشابه تصویر زیر برای کاربر نمایش داده می شود .که مشتری می تواند با کلیک بروی لینک مشخص
شده در تصویر وارد صفحه ایجاد پروفایل شود.
در صورتی که مشتری قبال هم پروفایل ایجاده کرده باشد ولی اطالعات ورود خود را فراموش کرده باشد.
میتواند از این قسمت مجددا پروفایل جدید ایجاد نماید.

بعد از کلیک به روی لینک مربوطه صفحه ای مشابه تصویر زیر نمایش داده می شود که از مشتری شماره
حساب و رمز همراه بانکی که از شعبه تهیه کرده است را درخواست می نماید ،که مشتری با تکمیل این دو
فیلد و کد امنیتی مربوطه بروی دکمه استعالم کلیک می نماید.
 توصیه می شود جهت امنیت بیشتر برای درج رمز همراه بانک با کلیک بروی دکمه
کلید مجازی استفاده شود.

از صفحه

بعد از کلیک بروی دکمه استعالم به شماره تلفن همراه مشتری کد فعال سازی  5رقمی ارسال می شود ،که
در صفحه جدیدی که برای کاربر نمایش داده می شود جهت احراز هویت کاربر این کد فعال سازی درخواست
می شود.
عالوه بر این مشتری بایدکد ملی (برای مشتریان حقیقی ) یا شناسه حقوقی (برای مشتریان حقوقی) خود را
در فیلد مربوطه وارد نماید.
همچنین مشتری می تواند نام کاربری و کلمه عبور دلخواهی را برای پروفایل خود انتخاب نماید که در ورود
های بعدی خود به سیستم از آنها استفاده نماید.
 توجه شود کلمه عبور حتما باید ترکیب از اعداد و حروف باشد و حداقل  8رقم داشته باشد.

در صورت صحیح بودن اطالعات وارد شده توسط کاربر پیغامی مشابه تصویر زیر به کاربر نمایش داده می شود
که به معنای تکمیل مراحل ساخت پروفایل بانکداری دیجیتال می باشد.

بعد از ایجاد پروفایل و نمایش پیغام مربوطه کاربر می تواند با مراجعه به صفحه اصلی بانکداری دیجیتال بانک
کشاورزی به ادرس  https://ib.bki.irو با وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبوری که در مرحله قبل انتخاب
کرده است  ،وارد پروفایل بانکداری دیجیتال خود شود.

در صورتی که نام کاربری و کلمه عبور مربوطه صحیح باشد کاربر وارد صفحه بانکداری دیجیتال خود مشابه
تصویر زیر می شود.

مشتری می تواند از منوی پروفایل بانکداری دیجیتال خود به خدمات زیر دسترسی داشته باشد :
 کلیه خدمات حسابی شامل خالصه وضعیت  ،میانگین حساب  ،صورت حساب  ،حساب به حساب ،
استعالمات و ....

 کلیه خدمات کارتی شامل مانده کارت  ،ده گردش آخر کارت  ،مسدودی کارت  ،کارت به کارت و...
 خدمات پرداخت پایا با سقف مجاز که  100.000.000ریال می باشد.
 استفاده از خدمات کارتابل انتقال وجه برای مشتریان حقوقی بانک
 دریافت خدمات مربوط به تسهیالت شامل باز پرداخت اقساط و وضعیت تسهیالت و ...
 امکان پرداخت قبوض مختلف و استعالم قبض های پرداخت شده
 امکان پیگیری دسته چک و برگه چک
 امکانات کارتابل شخصی کاربر برای تعریف شماره حساب  ،شماره کات  ،شماره شبا  ،شماره تسهیالت
 ،شماره قبض های پر کاربرد مشتری و همچنین تنظیم شماره تلفن همراه برای تسهیل در عملیات
های انتقال وجه به کاربر
 توجه شود به دلیل محدودیت مشخص شده برای انتقال وجه در موبایل بانک اینترنتی امکان انجامعملیات انتقالی پایا با مبلغ بیش از  100.000.000ریال و عملیات ساتنا از طریق پرفایل موبایل بانک
اینترنتی موجود نمی باشد و حتما باید کاربر برای استفاده از این خدمات از رمز تولید شده توسط
دستگاه توکن سخت افزاری خود استفاده نماید.
غیر فعال سازی پروفایل همراه
کاربر در صورت تمایل می تواند پروفایلی که برای حساب کاربری خود ایجاده کرده است را غیر فعال کند.
برای غیر فعال سازی حساب کاربری مشابه تصویر از صفحه اول بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی گزینه
غیر فعال سازی پروفایل همراه را کلیک نماید.

بعد از کلیک بروی گزینه غیر فعال سازی پروفایل همراه وارد صفحه ای مشابه تصویر زیر می شوید که در
این صفحه کاربر شماره حساب و رمز همراه بانک خود را مشابه تصویر زیر وارد می نماید.

بعد از کلیک به روی گزینه استعالم کد فعال سازی به شماره موبایل کاربر ارسال می شود که کاربر در
صفحه جدید باید کد فعال سازی دریافتی و کد ملی /شناسه حقوقی خود را مشابه تصویر زیر وارد نماید.

بعد از تکمیل این بخش پروفایل ایجاد شده غیر فعال می گردد و امکان ورود با نام کاربری و رمز عبور قبلی
در سامانه بانکداری دیجیتال وجود نخواهد داشت.

مراحل کلی ورود و استفاده از سامانه بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی در فلوچارت زیر نمایش داده شده است.

