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 .ییدنما يخوددار ینترنتیرمز عبور خود در مرورگر اکردن  یرهاز ذخ -
، % @ یرنظ یژهو ياز حروف، اعداد و کاراکترها یبیکاراکتر و ترک 8گردد طول کلمه رمز حساب شما حداقل یم یهتوص -

 باشد . یرهو غ
 .ییدنگهداشتن رمز عبور خود دقت نما یو مخف يدر حفظ و نگهدار -
 .یدنما یتر م افراد به آن را، مشکل یرسا یرمجازغ ی) امکان دسترسیکباررمز عبور حساب شما (حداقل هر شش ماه  ییرتغ -
 …مانند سال تولد، شماره شناسنامه، شماره تلفن همراه و  یمشخصات شخص ياگر رمز عبور حساب خود را از رو -

 خواهد بود. یرینقابل حدس زدن و کشف شدن توسط سا یبه سادگ انتخاب نمائید،
 .یندرمز عبور شما را نب یکس یدهنگام وارد کردن رمز عبور، مراقب باش -
استفاده  یتشده در سا یهتعب يمجاز یدخود از صفحه کل يوارد نمودن مشخصات حساب کاربر ياالمکان برا یحت -

 .ییدنما
ها  ها، فرودگاه هاي عمومی مانند هتل هاي مکان فاي ، واينت) یکاف یر(نظ یعموم يها یطاز مح ییدنما یالمقدور سع یحت -

. و در صورت استفاده حتماً در یداستفاده نکن ینترنتیا يبانکدار یسبه سرو یدسترس يناشناس برا يها یانهرا یا و و ... 
 .یدده ییرفرصت ممکن رمز عبور خود را تغ یناول

تواند در  یکه بانک م یمنا یکیالکترون يابزارها یرسا یا Tokenاز  یکیاستفاده از خدمات حواله الکترون يبرا یدکن یسع -
 .یدقرار دهد استفاده کن شما یاراخت

خود در مراقبت از آن دقت  ینترنتیا يبانکدار یسسرو يبرا یجیتالد یهر نوع گواه یا Tokenدرصورت استفاده از  -
 شما رمز عبور شماست. Token. یدنمائ

، بدون ”به حساب یزبرداشت از حساب/ وار“ یا ”ینترنتیا يبانکدار یتورود به سا“ یامککه با هرگونه پ یدر صورت -
 .ییدموضوع مطلع نما یبررسبراي حتماً بانک را  ید،اطالع خود مواجه شد



 در تنها را عبورتان کلمه و رمز  وجه پرداخت هنگام کنید دقت و کنید خرید معتبر هاي سایت از اینترنتی خرید هنگام -
 .دیگر هاي سایت نه کنید وارد بانکتان سایت

 در را خود رمز عنوان هیچ وبه کنید حفظ را آن کنید تالش و نکنید یادداشت گاه هیچ را خودتان عبور رمز و کاربري کد -
 .ندهید قرار بانکتان کارکنان حتی دیگران اختیار

 


