"راهنمای استفاده از سامانه پیشخوان مجازی بانک مسکن "
سامانه پیشخوان مجازی بانک مسکن با هدف ارائه خدمات غیر حضوری و کاهش مراجعات مشتریان به شعب راه اندازی
گردیده است  .در این سامانه مشتریان بانک مسکن می توانند نسبت به ثبت نام در درگاه های اینترنت بانک و همراه بانک
و همچنین بازیابی رمز عبور درگاه های مذکور اقدام نمایند .
تذکر :الزم به توضیح است ،مشتریانی که درگاه خود را قبال از طریق شعب بانک غیرفعال نموده اند جهت فعال سازی مجدد
می بایست به یکی از شعب بانک مراجعه نموده و نسبت به فعال سازی درگاه اقدام نمایند.
کاربران می توانند جهت ورود به سامانه پیشخوان مجازی از طریق آدرس https://ecounter.bank-maskan.ir
اقدام نمایند.
در صفحه نخست سامانه ،لینک آخرین نسخ مررگرها جهت استفاده از این سامانه قرار داده شده است .در گام اول کاربر باید
نوع عملیات مورد نظر خود را از بین ثبت نام درگاه ها و بازیابی رمز عبور انتخاب نماید.

ثبت نام درگاه
پس از انتخاب گزینه "ثبت نام درگاه" و فشردن کلید مرحله بعد ،اطالعات مربوط به "کد ملی" ،روش احراز هویت و نوع
درگاه باید توسط کاربر تکمیل گردد.

در گام بعدی ،کاربر می بایست اقدام به تعیین رمز عبور و تکرار آن نموده و سپس اطالعات یکی از کارت های مسکن خود
خود را شامل شماره کارت  ،cvv2 ،تاریخ انقضا و رمز یکبار مصرف(رمز پویا) را وارد نماید .در بخش آخر نیز پس از مطالعه
متن قوانین ثبت نام(کلیک بر روی لینک"قوانین") و زدن تیک پذیرش قوانین ،بر روی دکمه "تایید" کلیک مینماید.

در آخر نیز نتیجه عملیات(موفق/ناموفق) به کاربر نمایش داده می شود .همچنین ،لینک ورود به صفحه اینترنت بانک ،دانلود
برنامه همراه بانک و ورود به سامانه همراه بانک پیشرو( )PWAدر این صفحه قرار داده شده است.

بازیابی رمز عبور
مشتریان بانک مسکن می توانند در صورت فراموشی رمز عبور سامانه های همراه بانک و اینترنت بانک با انتخاب "بازیابی
رمز عبور " از طریق دو روش احراز هویت شامل "با استفاده از کارت بانکی" و یا "ارسال پیامک" اقدام به دریافت رمز جدید
نماید.
با ورود کدملی و انتخاب گزینه "با استفاده از کارت بانکی" در بخش روش احراز هویت و نسبت به تعیین نوع درگاه مورد
نظر اقدام و به مرحله بعد منتقل میگردد.

در صورت انتخاب درگاه "همراه بانک "می بایست شماره موبایل مشتری که در بانک مسکن ثبت شده است وارد گردد.

همچنین در صورت انتخاب درگاه "اینترنت بانک" می بایست نام کاربری درگاه اینترنت بانک توسط وی وارد گردد.

پس از کلیک بر روی دکمه "مرحله بعد" صفحه ذیل نمایش داده می شود .در این بخش کاربر می بایست رمز جدید و تکرار
آن را تعریف نموده و سپس کد تایید ارسال شده به تلفن همراه خود را در قسمت "اعتبار سنجی تلفن همراه" وارد نمایند .
در بخش آخر نیز پس از مطالعه قوانین و زدن تیک پذیرش قوانین بر روی دکمه تایید کلیک می نماید.

پس از انجام عملیات ،نتیجه تراکنش موفق یا ناموفق به کاربرنمایش داده می شود .همچنین ،لینک ورود به سامانه اینترنت
بانک ،دانلود برنامه همراه بانک و ورود به همراه بانک نسخه پیشرو ( )PWAنیز در این صفحه قابل رویت می باشد.

الزم به توضیح است ،روش بازیابی رمز عبور با استفاده کارت بانکی مشابه بخش ثبت نام درگاه ها می باشد که در این روش
کاربر با استفاده از اطالعات کارت بانک مسکن خود احراز هویت می شود.

