
خدمات پرداخت و
شناسھ بانکی ھمراه
mobilt bank-ID



از طریق اینترنت و با دستگاه توکن
وارد حساب ) säkerhetsdosa(امنیتی 

.بانکی خود  شوید



http://www.swedbank.seرا باز کنیدswedbankوبسایت 
.در قسمت باال سمت راست صفحھ کلیک کنیدLogga inبر روی گزینھ 

.برای شناسایی خود بھ سیستم از توکن امنیتی خودتان استفاده کنید
)توکن امنیتی و کارت بانکی خود را بروشی امن نگھداری کنید(

توکن امنیتی متصل بھ "و یا " توکن امنیتی"شماره شناسایی شخصی خود را وارد نموده گزینھ •
.را انتخاب نمایید" شرکت

Loggaبر روی گزینھ • inکلیک کنید.
.از طریق فشردن دکمھ آبی توکن امنیتی را بکار بیاندازید•
ن دوربین توک. بر روی صفحھ نمایشگر رایانھ یا تلفن ھمراه نمایان می شود) kontrollbild(یک تصویر کنترل امنیتی•

.امنیتی را در برابر تصویر کنترل امنیتی بگیرید

•PIN-kod خود را  در توکن امنیتی وارد کرده و بر روی”OK” فشار دھید.
اکنون در نمایشگر توکن امنیتی شماره شناسایی شخصی شما ھمراه با این اطالعات نمایش داده می شود کھ شما•

Swedbank ochمی خواھید ھویت خود را برای  Sparbankernaاز طریق فشار دادن . اثبات نمایید”OK”  این امر را
.تایید نمایید

ر فضای کد یکبار مصرف را د.  دوباره در نمایشگر توکن امنیتی ھمان متن ھمراه با یک کد یکبار مصرف دیده می شود•
.فشار دھیدfortsättبر روی گزینھ . خالی مربوطھ در بانک اینترنتی یا اپلیکیشن وارد کنید

.اکنون شما وارد سیستم شده اید•

http://www.swedbank.se/


قبض ھای خود را از حساب بانکی خود در اینترنت 
.پرداخت کنید

https://www.youtube.com/watch?v=Mqr4h-
K5mJU

https://www.youtube.com/watch?v=Mqr4h-K5mJU


روال پرداخت : در قبض مربوطھ ھمھ اطالعات الزم برای پرداخت کردن را می یابید
)bankgiro, plusgiro( شماره حساب دریافت کننده، مبلغ، کد مرجع پرداخت ،
)OCR nummer (و آخرین مھلت پرداخت.

Bankgiroروال پرداخت  , 
plusgiro

OCR مبلغ هشماره حساب دریافت کنند



و یا بدون  آنOCRقبض دارای 

OCRدارای OCRبدون 



Loggaھنگامی کھ کارتان تمام شد از طریق کلیک کردن بر روی  ut در پایین
.منوی سمت راست از سیستم خارج می شوید



.ببندید/کارت بانکی خود را برای خرید اینترنتی باز نموده

رای خرید برای اینکھ بتوانید در اینترنت با کارت خود خرید نمایید، بایستی کارت خود را ب•
.انجام می دھیداینترنتی باز کنید کھ اینکار را براحتی در بانک اینترنتی یا اپلیکیشن بانک

ترنتی ابتدا اگر یک کارت بانکی کامال جدید دریافت نموده اید قبل از باز کردن آن برای خرید این•
.کارت بانکی جدید خود را اینگونھ فعال می نمایید. بایستی کارت را فعال نمایید

اده از آن در بمحض آنکھ کارت خود را برای خرید اینترنتی باز کردید می توانید شروع بھ استف•
متصل Mastercard Identity Checkنزد فروشگاه ھایی کھ بھ سیستم . اینترنت نمایید

Mobiltشده اند الزم است خرید خود را با  BankIDاگر امکان استفاده از . تایید نمایید
Mobilt BankID را ندارید می توانید بجای آن خرید خود را با کلمھ رمز و پیامک تایید

.نمایید

•https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/kort/sa-fungerar-ditt-
kort/handla-med-kort-pa-natet/oppna-stang-ditt-kort-for-

internetkop.html

https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/kort/sa-fungerar-ditt-kort/handla-med-kort-pa-natet/oppna-stang-ditt-kort-for-internetkop.html


دریافت شناسھ الکترونیکی ھمراه
mobilt bank-ID



Mobilt bank ID

کلیک inställningarبر روی •
کنید 

مدیریت خدمات•
•Mobilbank ID
Mobil bank IDسفارش •
اقدام جھت تایید•
کد خود را بنویسید•
bank IDدریافت •
شروع کنید•
د یک کد انتخاب نموده و آن را تایی•

.نمایید
د بپایان ببریklarاز طریق گزینھ  •



وارد حساب bank-IDاز طریق
بانکی خود شوید



Swedbankاپلیکیشن
loggaبر روی گزینھ  in کلیک

کنید 
کد شخصی خود را در 

bank ID بنویسید
کلیک Legitimeraبر روی گزینھ 

کنید



Swedbankمنوی اپلیکیشن 
در اینجا موجودی، حساب بانکی و•

ا فاکتورھای الکترونیکی خود ر
می بینید

ھمھ حساب ھای بانکی خود •
حساب  بانکی کودکان، حساب (

)پس انداز
قبض ھای خود را پرداخت نموده یا •

.پول انتقال دھید
شارژ تلفن نقدی •

)kontantkort(خریداری کنید
تنظیمات•



پرداخت قبوض
Betalaگزینھ • och

överföraرا انتخاب کنید
حساب بانکی کھ می خواھید•

پرداخت از آن انجام شود را 
انتخاب نمایید

برای اسکن کردن ھمھ •
، نام OCRاطالعات مانند 

دریافت کننده و مبلغ از 
.دوربین استفاده نمایید

فشار klarبر روی گزینھ  •
دھید

اضافھ نمایید•
تایید نمایید•



انتقال پول

Betalaگزینھ • och överföra را
انتخاب کنید

حساب بانکی کھ می خواھید انتقال•
پول از آن انجام شود را انتخاب 

نمایید
فردی کھ می خواھید انتقال برای او•

انجام گیرد را انتخاب نمایید
مبلغ•
läggبر روی گزینھ • till فشار دھید
تایید نمایید•
فشار داده و bank id kodبر روی •

امضاء نمایید
klarاز طریق فشار دادن گزینھ  •

بپایان ببرید



Swish
ارسال می توانید از طریق شماره تلفن ھمراھتان کھ بھ شماره حساب بانکی شما متصل است سریع و مطمئن پولSwishبا

.حتی اگر دریافت کننده بانک دیگری داشتھ باشد-پول مذکور مستقیما پرداخت می شود . و دریافت نمایید

بر روی گزینھ •
Betala فشار

دھید
ن شماره تلف•

دریافت 
کننده را 
بنویسید

مبلغ•
سویش نمایید•



شارژ کارت تلفن نقدی
ک بر روی این گزینھ کلی•

ladda: کنید ditt
kontantkort

ھ حساب بانکی ک•
می خواھید 

پرداخت پول از 
آن انجام شود، 
نده نام دریافت کن

و مبلغ مربوطھ 
را انتخاب نموده

و بر روی 
köpگزینھ 

فشار دھید
klarبر روی گزینھ  •

فشار دھید



ده و فراموش نکنید کھ از سیستم بانکی خارج ش
ی را قبل از خاموش کردن رایانھ مرورگر اینترنت

!ببندید
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