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فعهال صهازی و بازیهابی »و اهتخهاب موهٍی   /https://www.ansarbank.comکاربران محترم با مراجي بي وب صایت اصلی باهک بهي هطهاهی ایوترهتهی 
 .هشبت بي فعال صازی ایوترهت باهک اقدام همایود «خدمات هٍین

از طریق این لیوک ، کاربران می تٍاهود ًم ایوترهت باهک خٍد را فعال همایود و در صٍرت فرامٍظی اطالعات ایوترهت باهک : هکهتي 
 .اطالعات خٍد را بازیابی همایود

https://www.ansarbank.com/


1398 

Modern Banking 

 مراحل فعال صازی ایوترهت باهک اهصار

در صهههههههه حي فعههههههههال صههههههههازی و 
بازیهههابی رمهههز بهههر روی ایوترههههت 

 . باهک کلیک همایید
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پس از اهتخاب ایوترهت باهک 
، در ص حي بهاز ظهدى کهد ملهی 
و ظههمارى کههارت بههاهکی خههٍد را 

 .وارد همایید
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پههههس از وارد همههههٍدن کههههد ملههههی و 
ظههههمارى کههههارت بههههاهکی ، در ایههههن 
مرحلهههههي ، ظهههههمارى تل هههههن ًمهههههراى 
جٌههههت دریافههههت کههههد تاییدیههههي ، 

بههر روی . همههایض دادى مههی ظههٍد 
 .پذیرش و ادامي کلیک همایید
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پههس از کلیههک بههر روی پههذیرش 
و ادامههي ، یههک کههد امویتههی بههي 
ظمارى تل ن ًمراى ظما ارصال 
مهههی ظهههٍد کهههي مهههی بایشهههت در 
کادر مربٍطي وارد همایید و بر 

 .روی ادامي کلیک کوید
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در ایهههههن مرحلهههههي مهههههی بایشهههههت 
 .اطالعات کارت را وارد همایید

 CVV2رمهز دوم کهارت ، )

و بههههر ( ، تههههاریق اهکاهههها کههههارت
 .روی ادامي کلیک کوید
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پس از صحت اطالعات کارت ، 
در ایهههن مرحلهههي کهههاربر مهههی تٍاههههد 
هام کاربری  و رمز عبٍر ایوترههت 

 .باهک خٍد را تعریف هماید
در صهههٍرت فعهههال بهههٍدن : هکهتهههي

کاهههههههال ایوترهههههههت باهههههههک ، هههههههام 
کاربری همهایض دادى مهی ظهٍد و 
کاربر فکط می بایشت رمز عبهٍر 

 .را وارد هماید
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پهههههههههس از تکمیهههههههههل اطالعهههههههههات 
درخٍاصهههههههتی و دریافهههههههت ههههههههام 
کهههاربری و رمهههز عبهههٍر ایوترههههت 
باهههههههک بههههههي صهههههه حي ورود بههههههي 

 .ایوترهت باهک مراجي همایید

 
 

 


