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1.  
امکان استفاده از سامانه بام برای چه افردی فراهم 

 می باشد؟

شناسنامه ای ثبت شده جهت ثبت نام در سامانه بام می بایست مشتری بانک ملی بوده و حداقل یک حساب فعال در بانک ملی داشته باشد. اطالعات 

تباط برای مشتری در بانک با اطالعات هویتی وی در ثبت احوال کشور مطابقت داشته باشد. شماره تلفن همراه مشتری می بایست جهت پیام دهی و ار

 در سامانه پیام کوتاه بانک )ساپتا( فعال باشد. در اختیار داشتن رمز دوم ملی کارت

 د.جهت ثبت نام در سامانه بام، کافیست شماره کد ملی خود، تلفن همراه و اطالعات یکی از عابر بانک های فعال خود را در دسترس داشته باشی چه مدارکی نیاز است؟ برای ثبت نام در سامانه بام  .2

 چگونه در سامانه بام ثبت نام کنم؟  .3

شود. با وارد کردن کد  ی شما ارسال می خود، کد فعال سازی ای به شمارهجهت ثبت نام در سامانه بام، پس از وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه 

شوید. پس از ثبت اطالعات یکی از ملی کارت های خود و تایید  دریافت شده و تاریخ تولد مندرج در شناسنامه خود به مرحله سوم ثبت نام هدایت می

ی عبور خود را تعیین کنید و وارد سامانه  عریف نام کاربری بروید. در انتها نام کاربری و کلمهی ت توانید به مرحله توافق نامه ی استفاده از سامانه بام، می

 شوید.

4.  
اگر مراحل ثبت نام تا انتها طی نشود، چه اقدامی 

 بایست انجام داد؟
 نام در سامانه بام نمود. توان مجددا از ابتدا اقدام به ثبت دقیقه می 10در صورتیکه مراحل ثبت نام ناقص انجام شود، پس از گذشت 

5.  
چگونه سامانه پیام کوتاه بانک ملی )ساپتا( را فعال 

 نمایم؟
 جهت فعال سازی سامانه پیام کوتاه مشتری می بایست به یکی از شعب بانک ملی مراجعه نماید و فرم مربوطه را پر نمایید.

6.  

آیا می توان در بخش شروع ثبت نام شماره موبایل 

موبایلی که جهت فعالسازی دیگری بجز شماره 

 ساپتا معرفی شده، وارد نمود؟

 ی اعالم شده برای ساپتا باشد. خیر. شماره وارد شده جهت ثبت نام می بایست فقط شماره

7.  

در صورتیکه به ازای هر شماره حساب خود، شماره 

موبایل های مختلف در سامانه ساپتا معرفی کرده 

 نمایم ؟ام، کدامیک را در سامانه بام اعالم 

ی شده در با توجه به اینکه شناسه فعالسازی به شماره موبایلی که در این بخش وارد می نمایید ارسال می گردد، هر کدام از شماره موبایل های معرف

 ساپتا که در حال حاضر در دسترس شما می باشد را می توانید وارد نمایید.

 فعالسازی عملیات ثبت نام برای شماره موبایل وارد شده در مرحله دوم ثبت نام ارسال می شود. رقمی ای است که جهت 5کد  شناسه فعالسازی چیست؟  .8

9.  
شناسه فعالسازی را دریافت نکردم چه اقدامی باید 

 انجام دهم؟

کرد. هم چنین مطمئن ، مجددا درخواست دریافت شناسه ’دریافت مجدد شناسه فعال سازی ’در صورت عدم دریافت شناسه، میتوان با استفاده از لینک

 ی بانک را جزو لیست سیاه گوشی خود قرار نداده باشید. شوید که شماره
 

 شناسه فعالسازی تا چه مدت اعتبار دارد؟  .10
دقیقه ، در صورت عدم اتمام مراحل ثبت نام، می بایست مجددا اقدام  10دقیقه است. پس از دریافت شناسه و با گذشت 10مدت زمان اعتبار هر شناسه 

 به دریافت شناسه فعالسازی برای روال ثبت نام نمود.
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11.  
توان درخواست دریافت  تا چه تعداد مرتبه می

 شناسه فعالسازی داد؟

 20دقیقه امکان دریافت شناسه برای شما وجود ندارد. پس از گذشت  20مرتبه گردد، به مدت  5تعداد درخواست شناسه کاربری بیش از درصورتیکه 

 دقیقه از زمان آخرین درخواست دریافت شناسه فعال سازی، می توانید مجددا از ابتدا اقدام به ثبت نام در سامانه بام نمایید.

12.  

تلفن همراه تعریف شده در در صورت تغییر شماره 

سامانه پیام کوتاه پس از ثبت نام در سامانه بام، 

چگونه شماره جدید را در سامانه می توان به روز 

 رسانی نمود؟

خود اقدام به ، مجددا با شماره موبایل جدید ‘ رمز عبور خود را فراموش کرده ام ‘جهت به روز شدن شماره خود در سامانه می بایست با استفاده از لینک 

 ثبت نام و تعریف کلمه و رمز عبور نمایید. اینگونه شماره جدید در سامانه به روز رسانی می شود.

 گیرد. یک عدد چهاررقمی است که پشت یا روی ملی کارت ثبت شده است و جهت تراکنش های اینترنتی مورد استفاده قرار میCVV2کد  CVV2 ملی کارت چیست؟  .13

 گیرد. این تاریخ به صورت ماه و سال روی ملی کارت ثبت شده است و جهت تراکنش های اینترنتی مورد استفاده قرار می ملی کارت چیست؟تاریخ انقضا   .14

 گیرد. رقم است که جهت تراکنش های اینترنتی مورد استفاده قرار می 12تا  5یک عدد بین  رمز دوم ملی کارت چیست؟  .15

 است؟ نحوه فعالسازی رمز دوم چگونه  .16
رقم  12تا  5دارنده کارت باید به یکی از خودپردازهای بانک ملی مراجعه و با انتخاب منوی عملیات رمز و سپس گزینه تخصیص رمز دوم یک عدد بین 

 انتخاب نماید.

17.  
پاک شود یا ناخوانا باشد چه باید CVV2اگر کد 

 کرد؟

بنماید. شعبه نیز طی نامه کتبی مشخصات کارت مشتری را اعالم کرده و از قسمت گروه  CVV2مشتری باید به یکی از شعب مراجعه و درخواست کد 

فته و کارت شرکت سداد درخواست کد مربوطه را می نماید. مشتری می تواند بعد از ارسال نامه به سداد، درهمان روز تلفنی با گروه کارت تماس گر

 شماره را اخذ نماید.

 شعبه pin padاز طریق خودپرداز یا از طریق  مکان پذیر است؟تغییر رمز دوم کارت چگونه ا  .18

19.  
آیا درصورت تکرار ورود اشتباه رمز دوم کارت 

 غیرفعال می گردد؟

بار اطالعات غلط کارت، رمز دوم کارت غیر فعال شده و می بایست با مراجعه به یکی از خودپرداز های بانک ملی، مجددا اقدام به تعریف  3با وارد کردن 

 فعال سازی رمز دوم کارت کرد. و

20.  
آیا می توان نام کاربری و رمزعبور را فارسی 

 انتخاب کرد؟
 بایست انگلیسی و طبق الگوی تعیین شده، تعریف شود. خیر. نام کاربری و کلمه عبور می

 الگوی تعریف نام کاربری چیست؟  .21
 '-'و  '.'کوچک و بزرگ انگلیسی باشد. هم چنین می توان از اعداد و کاراکترهای  کارکتری از حروف 30و حداکثر  6نام کاربری باید مجموعه ای حداقل 

 نیز در نام کاربری استفاده نمود. '_'و 

 و ... باشد.‘.’ و ’ _‘و ‘-‘کارکتر بوده و ترکیبی از حروف، اعداد و کارکتر هایی از قبیل  8رمز عبور می بایست حداقل  الگوی تعریف رمز عبور چیست؟  .22

 ی باشد.بله. امکان تغییر نام کاربری وجود دارد. الزم به ذکر است انتخاب نام کاربری یکسان با مجموعه نام کاربری های سایر مشتریان، ممکن نم آیا امکان تغییر نام کاربری وجود دارد؟  .23

 بله. امکان تغییر رمز عبور وجود دارد. آیا امکان تغییر رمز عبور وجود دارد؟  .24
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25.  
کردن آدرس ایمیل در هنگام ثبت نام  آیا وارد

 اجباری است؟
 خیر. وارد کردن آدرس ایمیل در زمان ثبت نام اختیاری است.

26.  
نام کاربری یا رمز عبور خود را فراموش کرده اید، 

 چه باید کرد؟

، با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن ’وش کرده امرمز عبور خود را فرام‘در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور خود می توانید با استفاده از لینک 

 همراه خود روالی مشابه ثبت نام را طی نمایید و مجددا نام کاربری و کلمه عبور تعریف نمایید.

27.  
تا چند مرتبه می توان روال فراموشی رمز را انجام 

 داد؟
 نشانی کنید. بار می توان در روز رمز عبور را باز 5در صورت فراموش کردن رمز خود، تا 

28.  

کاربر گرامی، برای ‘در حین ثبت نام سیستم پیام 

کد ملی وارد شده حساب مورد تاییدی نزد بانک 

را نمایش داد، چه اقدامی ’ ملی ایران یافت نشد

 باید انجام دهم؟

ما در ثبت احوال کشور مطابقت ندارد، می این پیام گویای این است که اطالعات شناسنامه ای ثبت شده شما نزد بانک با اطالعات هویتی مربوط به ش

 بایست به یکی از شعب بانک ملی مراجعه کرده و از متصدی بانک درخواست بررسی صحت اطالعات ثبت شده برای شماره مشتری خود را نمایید.

29.  

کاربر گرامی، زمان ‘در حین ثبت نام سیستم پیام 

ثبت نام شما به اتمام رسیده است. خواهشنمد 

را نمایش ’ مجددا برای ثبت نام اقدام نماییداست 

 داد، چه اقدامی باید انجام دهم؟

مجددا از  این پیام گویای این است که شما روال ثبت نام را در زمان مقرر شده به اتمام نرسانده اید، می بایست پس از رفرش کردن صفحه مرورگر خود

 ابتدا شروع به ثبت نام در سامانه بام نمایید.

30.  

ت دریافت پیامک تالش برای ورود ناموفق در عل

شرایطی که خود فرد اقدام کننده برای ورود به 

 سامانه نبوده است، چیست؟

موفق ای برای وی به دلیل تعریف نام کاربری ساده و مغایر با استاندارد انتخاب نام کاربری و همچنین به دلیل تشابه نام کاربری افراد ممکن است تالش نا

کاربری انی گردد. این اس ام اس به منزله ی ورود به سامانه نبوده و از لحاظ امنیتی مشکلی حساب کاربری شما را تهدید نمی کند. با تغییر نام اطالع رس

 خود و انتخاب نام مناسب می توان از وقوع چنین رخدادی جلوگیری کرد.

31.  
چگونه می توان صورتحساب مربوط به هر حساب 

 را مشاهده نمود؟

انتخاب حساب مورد نظر از لیست حساب ها در منوی سمت چپ و کلیک روی آن میتوان لیست تراکنش ها و صورت حساب مربوط به آن حساب را  با

 مشاهده نمود.

32.  
آیا در این سامانه امکان مشاهده صورتحساب 

 آنالین وجود دارد؟

 

 بله. امکان مشاهده صورت حساب آنالین می باشد.
 

 سامانه بام چه ویژگی هایی دارد؟صورتحساب در   .33
ش در طراحی جدید صورت حساب سامانه بام، ابتدا خالصه اطالعات پرکاربرد هر تراکنش قابل مشاهده است، در صورت نیاز جزییات کامل هر تراکن

 برای مشتری نمایش داده می شود.
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34.  
بازه پیش فرض نمایش صورتحساب برای هر حساب 

 چه مدت می باشد؟

آخر در ابتدا در صورت حساب قابل مشاهده می باشد. در صورت نیاز می توان با استفاده از گزینه نمایش رکورد های بیشتر، لیست بیشتری  تراکنش 20

 را مشاهده کرد.

35.  
آیا در سامانه بام امکان برچسب گذاری برای 

 تراکنش ها وجود دارد؟
 برچسب ها میسر شده است.بله. امکان تعیین گروه برای هر تراکنش با استفاده از 

36.  
آیا در سامانه بام امکان ثبت توضیحات برای هر 

 تراکنش وجود دارد؟
 بله. امکان ثبت توضیحات کاربری برای هر تراکنش ممکن می باشد.

37.  
آیا امکان جستجوی تراکنش ها در صورتحساب 

 وجود دارد؟
 ممکن می باشد. بله امکان جستجوی تراکنش ها بر اساس زمان، مبلغ و نوع تراکنش

 بله امکان دانلود صورت حساب در قالب فایل پی دی اف و اکسل ممکن می باشد. آیا امکان دانلود صورتحساب وجود دارد؟  .38

 


