«راهنمای کاربری استفاده از اینترنتبانک سپه برای کاربران اینترنتبانک کوثر سابق»

با توجه به انتقال و مهاجرت اطالعات مشتریان موسسه مالی اعتباری کوورر سوابب بوه سوامانه بانیوماری متسرکو سواه امیوان
بهرهمنمی مشتریان مجسوعه یاد شمه از خممات سامانههای بانیماری ممرن از طریب سامانه اینترنت بانک قبلی میسور نبووده و
کوواربران سووامانه اینترنووتبانووک کووورر سووابب موویبایسووت بووا مراج ووه بووه درنوواه اینترنووتبانووک سوواه بووه در
 https://www.ebanksepah.irاز خممات اینترنتبانک ساه بهرهمنم شونم.
بر این اسا تسامی کاربران سامانه اینترنت بانک کورر سابب میتواننم با توجه به ف الیت یوا عومف ف الیوت در سوامانه اینترنوت
بانک ساه به ییی از دو روش زیر به سامانه اینترنت بانک ساه وارد شمه و نسبت به دریافوت خوممات بوانیی غیرحضووری
اقماف نساینم:
 حالت اول :مشوتری بانوک ادغوامی در سوامانه اینترنوت بانوک سواه فاقوم نواف کواربری و رمو عبوور مویباشوم.
در این حالت مشتری پس از انجاف مراحل زیر میتوانم از خممات اینترنت بانک ساه بهرهمنم شود:
 -1انتخاب زبانه "ف السازی بانکهای ادغامی" از صفحه نخست اینترنتبانک ساه( .شیل شساره )1

شیل  :1ایجادکاربری اینترنت بانک بانکهای ادغامی در درناه اینترنت بانک ساه

 -2انتخاب مؤسسه مالی اعتباری کورر از لیست بانوکهوای ادغوامی و درج نواف کواربری و رمو عبوور سیسوت قبلوی
اینترنت بانک کورر سابب به هسراه کم ملی و ربت ن ینه ف السازی (شیل شساره )1

توجه  :1در صورت ییسان بودن ناف کاربری قبلی مشتری با ناف کاربری سایر مشتریان موجود در سامانه اینترنوت بانوک سواه
یا در صورت عمف تطابب ساختار ناف کاربری و یا رم قبلی مشتری با ساختار ت ریفشمه در سامانههای سواه مشوتری بوا پیواف
عمف تطابب ناف کاربری و رم عبور مواجه شمه و میبایست نسبت به تغییر ناف کاربری و رم ورود خود اقماف نسایم( .شیل شساره )2

توجه  :2قواعم ناف کاربری و رم عبور در سامانههای ساه به صورت کلی به شرح زیر میباشم:
قواعد نام کاربری:
 ناف کاربری جمیم بایم حماقل  8کاراکتر بوده و تنها از حروف انگلیسی اعماد و عالئ تشییل شمه باشم.
 در صورتی ناف کاربری میتوانم به صورت کامل عمدی باشم که با کم ملی شسا ییسان باشم.
قواعد تعیین رمز عبور:
 رم عبور جمیم بایم شامل موارد زیر باشم:
 رم عبور جمیم بایم حماقل  8کاراکتر بوده و تنها از حروف انگلیسی اعماد و عالئ تشییل شمه باشم.
 رم عبور جمیم حماقل یک حرف کوچک انگلیسی وارد شود.
 در رم عبور جمیم حماقل یک حرف ب رگ انگلیسی وارد شود.
 در رم عبور جمیم حماقل یک عمد وارد شود.
 در رم رم عبور جمیم حماقل یک نساد ماننم  ! * @ # % ~ $وارد شود.

شیل :2ت یین ناف کاربری و رم عبور جمیم و مورد دلخواه مشتری

پس از انجاف مراحل فوق توسط مشتری حساب کاربری سامانه اینترنت بانک کورر سابب به سامانه اینترنت بانک ساه
منتقل و ف ال خواهم شم و از این پس مشتری میتوانم از خممات سامانه اینترنتبانک ساه استفاده نسایم( .شیل شساره )3

شیل  :3ف ال سازی اینترنت بانک ساه

 حالت دوم :مشوتری بانوک ادغوامی در سوامانه اینترنوتبانوک سواه دارای نواف کواربری و رمو عبوور مویباشوم.
در این حالت مشتری میتوانم پس از انجاف مراحل زیر نسبت به انتقال و تجسیع اطالعات ساردههوای خوود از حسواب
کاربری اینترنتبانک کورر سابب به سامانه اینترنت بانک ساه اقماف نسایم.
 -1انتخاب زبانه "ورود با ناف کاربری ساه" و ورود به اینترنتبانک ساه طبب روال جاری بوا درج نواف کواربری و رمو
عبور مربوط به بانک ساه خود (شیل شساره )4

شیل  :4ادغاف کاربری اینترنت بانک بانک های ادغامی در اینترنت بانک ساه

 -2انتخاب ن ینه ادغاف کاربری در صفحه نخست اینترنتبانک ساه (شیل شساره )5

شیل : 5ادغاف کاربری اینترنت بانک
 -3انتخاب مؤسسه مالی اعتباری کورر از بخش انتخاب بانک و ربت ن ینه ادغاف کاربری (شیل شساره )6

شیل  :6انتخاب بانک ادغامی برای ادغاف کاربری

 -4درج رم عبور سامانه اینترنت بانک کورر سابب به منظور احراز هویت و ربت ن ینه ادغاف (شیل شساره )7

شیل  :7ربت رم ورود کاربری اینترنت بانک ادغامی برای احراز هویت مشتری

در صورت طی مراحل فوق توسط مشتری کاربری ایشان در کواربری اینترنوت بانوک سواه ادغواف شومه و از ایون پوس
مشتری میتوانم به صورت ییجا تسامی حسابهای خود (اعو از حسواب هوای کوورر سوابب و سواه) را از طریوب یوک
کاربری واحم ممیریت نسایم( .شیل شساره )8

شیل  :8ادغاف کاربری ایینترنت بانک ادغامی در اینترنت بانک ساه

