
 

 

 

 

 

های تخصصی کشور است که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رسیده است. این بانک با  بانک کشاورزی یکی از بانک

داشتن شعب بسیار در سطح کشور خدمات خود را به صورت حضوری به هموطنان عرضه می کند. عالوه بر این بانک کشاورزی برای 

نیز دارد که شامل همراه بانک، اینترنت بانک و وب سایت این بانک می باشد. البته برای  رفاه حال مشتریان خود خدمات غیرحضوری

استفاده ی برخی از این خدمات باید حتما ثبت نام خود را انجام داده باشید به عنوان مثال برای استفاده از خدمات اینترنت بانک 

کشاورزی اقدام کرده و فعال سازی اینترنت بانک کشاورزی را انجام کشاورزی الزم است از قبل حتما برای ثبت نام اینترنت بانک 

 .داده باشید

در این مقاله ما نیز قصد داریم اطالعات بیشتری در مورد اینترنت بانک کشاورزی و نحوه ثبت نام و فعالسازی آن در اختیار شما 

تیکه برای فعالسازی یا ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی عزیزان قرار دهیم. شایان ذکر است شما همراهان گرامی می توانید در صور

)بدون پیش شماره( تماس بگیرید و مشکل خود را با کارشناسان  9099075307 با مشکل مواجه شدید از تلفن ثابت با شماره

ده راهنمایی شما ساعته حتی در ایام تعطیل نیز آما 24مجموعه مشورت مطرح کنید. یادآور می شویم کارشناسان مشورت به صورت 

 .عزیزان هستند

 معرفی اینترنت بانک کشاورزی

 خدمات کلیه  بانک کشاورزی برای رفاه حال مشتریان خود عالوه بر همراه بانک و وب سایت، اینترنت بانک نیز دارد. شایان ذکر است

وند. البته برای استفاده از این خدمات ش می ارائه الگین بدون و الگین صورت دو به روزی شبانه صورت به کشاورزی بانک اینترنت

 .اقدام کنید ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی الزم است ابتدا برای

 .در ادامه نحوه ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی و طریقه فعالسازی آن را بیان می کنیم



 

 

 

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید ورود مستقیم به سایت بانک سپه برای

 ib.bki.ir خدمات

 .قابل مشاهده هستنداینترنت بانک کشاورزی دارای خدمات بسیاری می باشد. این خدمات در جدول زیر 

 

 

 

 

 

https://mashwerat.com/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b3%d9%be%d9%87/
https://mashwerat.com/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b3%d9%be%d9%87/


 

 

 

 

 

 شرح خدمات قابل ارائه  خدمات اصلی  ردیف

 خالصه وضعیت حساب ها 1
شده به شماره مشتری، وضعیت ای متصلهای سپردهمشاهده فهرست تمامی حساب

 حساب )باز، بسته و ... (، نوع و مانده حساب

 خالصه حساب ها 2
برداشت، مبلغ بلوکه، شماره حساب مشاهده وضعیت، نوع حساب، مانده کل، مانده قابل

 شبا و مشخصات صاحب/صاحبان حساب

 ماهه ماهه و دوازده ماهه، ششماهه، سه  مشاهده میانگین حساب به صورت یک میانگین حساب 3

 حساب صورت 4

 ماهه ماهه و دوازده شش ماهه،ماهه، سه  مشاهده میانگین حساب به تفکیک یک

 امکان انتخاب تاریخ برای دریافت صورتحساب

 امکان نمایش / عدم نمایش جزئیات شرح تراکنش

، 10شده در صفحه )های بیشتر بر اساس تعداد تراکنش انتخابامکان مشاهده تراکنش

 گردش( 30

 csv حساب بصورت نسخه چاپی، فایل اکسل وامکان استخراج صورت

 حساب دوره ایصورت  5
امکان دریافت صورت حساب دوره ای با امکان مشخص کردن بازه شروع و پایان صورت  

 حساب

 دریافت شماره شبا مشتری 6
با درج شماره حساب مهرگستر بانک کشاورزی، شماره شبا موردنظر قابل دریافت  

 .است

 بازپرداخت اقساط تسهیالت 7
تسهیالت سیستم مهرگستر از طریق کارت یا  هایامکان واریز اقساط به کلیه حساب 

 حساب

 باز پرداخت اقساط مرابحه 8
امکان بازپرداخت و تسویه کارت های مرابحه ای به صورت بازپرداخت با کارت و 

 بازپرداخت با حساب

 وضعیت تسهیالت  9

 امکان مشاهده نوع، وضعیت، مانده، بدهی سررسیده تا امروز و قسط آتی تسهیالت

های تسهیالت بصورت خودکار )این امکان فقط امکان مشاهده لیست شماره حساب

شده های تسهیالتی است که شماره مشتری آنها با شماره مشتری معرفیبرای حساب

 .در بانکداری دیجیتالی یکسان باشد(

 

 



 

 

 

 

 وضعیت ضمانت 10
سهیالت امکان مشاهده نوع، وضعیت، مانده، بدهی سررسیده تا امروز و قسط آتی ت

 .شده ضمانت

11 
های بانک انتقال وجه بین حساب 

 کشاورزی

های بانک کشاورزی ) سقف مجاز انتقال وجه روزانه برای تمامی انتقال وجه به حساب

 های مشتریان، مبلغ سه میلیارد ریال است(حساب

 امکان اخذ خروجی عملیات بصورت نسخه چاپی و فایل اکسل

 انتقال وجه پایا  12

ها بر های بانک کشاورزی و یا سایر بانکقال وجه با استفاده از شماره شبا به حسابانت

)سقف مجاز انتقال وجه روزانه پایا یکصد و پنجاه میلیون  "جدول سیکل پایا"اساس 

 ریال است(

 انتقال وجه کارتی داخلی و شتابی انتقال وجه کارتی 13

 امکان انتقال وجه از کارت بانک کشاورزی به حساب بانک کشاورزی انتقال وجه از کارت به حساب  14 

 امکان انتقال وجه از حساب های بانک کشاورزی به کارت بانک کشاورزی انتقال وجه از حساب به کارت 15

 مشاهده مانده کارت 16
و  cvv2مشاهده و چاپ مانده کارت با وارد نمودن شماره کارت ،رمز دوم اینترنتی، 

 (انقضا کارتتاریخ 

 ده گردش آخر کارت 17
مشاهده و چاپ ده گردش آخر کارت با وارد نمودن شماره کارت ، رمز دوم اینترنتی ، 

cvv2 و تاریخ انقضا کارت 

18 
گردش آخر حساب های متصل به  30

 کارت

تراکنش آخری که بروی حساب های متصل به کارت انجام گرفته  30امکان مشاهده 

 یک شده برای هر حساباست به صورت تفک

 امکان مشاهده موجودی مجموع حساب های متصل به کارت موجودی حساب های متصل به کارت 19

 پرداخت قبوض با تعیین شناسه قبض وشناسه پرداخت از طریق شماره کارت پرداخت قبوض کارتی 20

 استعالم پایا 21
در این سرویس مشتری با وارد کردن شماره پیگیری پایا، از وضعیت انتقال وجه پایا 

 .شود شده مطلع می انجام

 پرداخت قبوض با تعیین شناسه قبض و شناسه پرداخت پرداخت قبوض 22

 استعالم قبوض با تعیین شناسه قبض و شناسه پرداخت  استعالم قبوض 23

 پیگیری دسته چک 24

 

 

 جلد دسته چک آخر و مشاهده ریز دسته چک انتخابی 15مشاهده 

 
 



 

 

   
 

 
25 

 مشاهده وضعیت یک برگه چک )تاریخ، مبلغ و کد شعبه( کپیگیری برگه چ

 پیگیری دسته چک )کارت( 26
امکان پیگیری دسته چک برای حساب های جاری متصل به کارت از طریق اطالعات 

 کارت

 های پرکاربرد حساب 27
ها و شماره شبا توسط کاربر به  ها، شماره تسهیالت، شماره کارت درج شماره حساب 

 ها در هر بار تراکنش دلخواه جهت عدم ثبت و تکرار این شماره

 تاریخچه 28
شده  مشاهده صد عملیات آخر مشتری در بانکداری دیجیتالی در بازه زمانی انتخاب 

 یخ دلخواه()روز جاری، ماه جاری، سه ماهه و تار

 امکان تغییر کد عبور شخصی )چهار رقمی(  تغییر کلمه عبور 29

 سرویس ارسال پیامک  30
های بانک کشاورزی / انتقال  ورود به سیستم/ خروج از سیستم/ انتقال وجه بین حساب 

 وجه پایا / انتقال وجه کارتی / پرداخت قبوض

 مسدودی کارت 31
، cvv2ارد کردن شماره کارت، رمز دوم اینترنتی، امکان مسدود نمودن کارت با و 

 تاریخ انقضاء

 های اعتباری )همراه اول، ایرانسل و رایتل( کارت امکان خرید شارژ سیم  های اعتباری کارت خرید شارژ سیم 32

 شده مشاهده شارژ آخر خریداری 33
های اعتباری )همراه اول، ایرانسل  کارت شده سیم امکان مشاهده شارژ آخر خریداری

 و رایتل(

 انتخاب حساب های متصل به کارت 34
مشتریان با برخورداری از این خدمت ، برای انتقال وجه کارتی، مثل دستگاه خودپرداز، 

 .های متصل به کارت را خواهند داشت امکان انتخاب حساب

 تعریف نام مستعار برای نام کاربری وامکان ورود سیستم با نام کاربری و یا نام مستعار  عریف نام مستعار برای نام کاربریت 35

 .مشتری می تواند شناسه های قبوض خود را همانند حسابها ی پرکاربرد تعریف نماید تعریف شناسه قبوض پرکاربرد  36

 ش فرض جهت انتخاب شماره حساب و یا شماره کارت مبداتعریف مورد پی تعریف مورد پیش فرض 37

 ... امکان گروه بندی موارد پرکاربرد شامل شماره حساب ، شماره کارت و  امکان گروه بندی موارد پرکاربرد  38

 امکان پرداخت گروهی از قبض ها به صورت همزمان پرداخت دسته ای قبوض 39

 ایجاد پروفایل همراه 40
کاربران می توانند با ایجاد پروفایل به وسیله رمز همراه بانک بدون نیاز به تهیه دستگاه 

 .توکن از خدمات بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی استفاده نمایند

 غیرفعالسازی پروفایل همراه  41
مشتری می تواند در صورت تمایل پروفایل همراهی که برای حساب خود ایجاد کرده 

 .ز این قسمت غیر فعال نمایداست را ا

 ارتباط حساب با کارت 42

 امکان اتصال حساب ها به کارت

 امکان قطع اتصال حساب های متصل به کارت از کارت

 امکان تغیر حساب پیش فرض کارت
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 کمک های مردمی

 

 

 

 

 

 امکان واریز مبالغ دلخواه به سازمان های خیریه

 ضمانت نامه با وارد نمودن شماره منحصر بفرد )سپام(امکان استعالم   استعالم شماره سپام 44

 امکان استعالم صندوق یکم تنها با یک کلیک استعالم صندوق یکم 45

 تغییر حساب واریز سود  46
کاربران می توانند برای هریک از حساب های مورد نظر خود، حساب واریز سود آن را 

 .تعیین نمایند

 امکان ایجاد حساب جدید  افتتاح حساب  47

 امکان بستن هر یک از حساب های مورد نظر بستن حساب  48

 اعطای مجوز برداشت از حساب  49
در این خدمت می توان به مرکز / سازمان مورد نظر، برای برداشت از حساب مجوز  

 صادر / لغو نمود. مانند اعطای مجوز برداشت از حساب توسط یک کارگزاری خاص

50 
م تخصیص حساب به شماره تلفن عد

 همراه

در این بخش از بانکداری دیجیتالی، مشتری می تواند حسابی که قبال در شعبه برای 

آن، نرم افزار همراه بانک و سامانه پروفایل همراه در بانکداری دیجیتالی را فعال نموده 

نمودن مجدد، است، غیرفعال نماید. ضمنا توجه داشته باشید، در صورت تمایل به فعال 

 .باید مجددا به شعبه مراجعه نمایید

 �� اطالعیه ��

 .پس از ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی ممکن استib.bki.ir  استفاده از امکانات و خدمات

 نحوه ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی

برای ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی الزم است تا مشتریان این بانک اعم از مشتریان حقیقی و حقوقی )شرکت ها ( به هر یک از 

صرف( از م بار یک رمز صدور دستگاه) توکن دریافت و دیجیتالی بانکداری درخواست فرم تکمیل شعب این بانک مراجعه نمایند و با

 .خدمات بانکداری دیجیتالی به وسیله توکن بهره مند شوند

افزون بر این مشتریان بانک کشاورزی می توانند پس از دریافت رمز حساب همراه بانک، پروفایل بانکداری دیجیتالی خود را ایجاد 

ت رمزی را برای ورود به پروفایل بانکداری کرده و از خدمات بانکداری دیجیتالی استفاده کنند. برای این کار خود مشتری الزم اس

 .دیجیتالی خود تعریف کند

 

 

https://ib.bki.ir/
https://ib.bki.ir/


 

 

 

 

 

 .نکته قابل توجه این است که از رمز ورود به بانکداری دیجیتالی، برای ورود به بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی استفاده می گردد

رقم رمز تولیدی دستگاه توکن برای  6رقم رمز ثابت بانکداری دیجیتالی و یا به صورت  4الزم به ذکر است این رمز به صورت 

 .مشتریانی که توکن سخت افزاری دارند عرضه می شود

برای ورود باید رمز  سایر مشتریانی هم که توکن سخت افزاری ندارند و از طریق پروفایل بانکداری دیجیتالی وارد سامانه می شود

 .پروفایل مشتری )رمز انتخابی خود فرد( را وارد کنند

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید به سامانه بام بانک ملی ورود برای

 راهنمای ورود و فعال سازی اینترنت بانک کشاورزی

پس از آنکه ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی انجام شد می توان برای فعالسازی اینترنت بانک کشاورزی و ورود به آن از یکی از روش 

 .های گفته شده زیر استفاده کرد

 ه از نام کاربری و کلمه عبور دستگاه توکنبا استفاد

در این روش الزم است برای فعالسازی و ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی به صورت حضوری به یکی از شعبه های این بانک مراجعه 

 .دریافت کرد آن رمز و همراه به افزاری نرم -افزاری سخت صورت به را دستگاه این درخواست، فرم امضای و تکمیل کرده و پس از

 بدون توکن با پروفایل همراه

وارد  /https://www.bki.ir برای فعالسازی اینترنت بانک کشاورزی و استفاده از آن با پروفایل همراه الزم است به نشانی اینترنتی

 .شوید و از باالی صفحه گزینه اینترنت بانک را انتخاب نمایید

https://mashwerat.com/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d9%84%db%8c/


 

 

 

ن نام کاربری و رمز عبور بر گزینه ورود کلیک حال الزم است سومین گزینه یعنی پروفایل همراه را انتخاب کنید و بعد از وارد کرد

 .کنید. اما اگر چنانچه هنوز پروفایل همراه ندارید الزم است بر لینک ایجاد پروفایل همراه کلیک کنید



 

 

 

 ایجاد همراه پروفایل یک خود برای توانید می آن در و شوید می  پس از کلیک بر لینک ایجاد پروفایل همراه به صفحه زیر وارد

 .نمایید



 

 

 

ید پروفایل همراه خود را غیر فعال نمایید و یا رمز عبور و نام کاربری خود را فراموش کرده اید الزم است به همچنین اگر می خواه

 .جای انتخاب لینک ایجاد پروفایل همراه، بر لینک های فراموشی یا غیر فعال کردن پروفایل همراه کلیک کنید

 خدمات بدون الگین با کارت بانکی

ون الگین بانک کشاورزی مشتریان این بانم می توانند به وب سایت این بانک مراجعه کرده و سپس گزینه برای استفاده از خدمات بد

 .خدمات بدون الگین را انتخاب کنند

 و قبوض انواع پرداخت ،(شتابی /داخلی) کارتی وجه انتقال عملیات و بانک همراه غیرحضوری فعالسازی فرآیند شامل این خدمات

 .ژ ، محاسبه سود پس انداز و تسهیالت و کمکهای مردمی استشار خرید تسهیالت،



 

 

 

 به صورت غیرحضوری با رمز حساب

 کشاورزی بانک سایتوب ان به صورت غیرحضوری با رمز حساب باید ابتدا وارد برای فعالسازی اینترنت بانک کشاورزی و استفاده از

 گزینه بایست می نیز آن از پس. کنید کلیک الگین بدون خدمات گزینه بر و کرده انتخاب را بانک اینترنت گزینه سپس شوید

 .نمایید انتخاب را بانک همراه مدیریت و فعالسازی

 مراجعه حضوری با رمز حساب

 .ین روش نیز باید دقیقا مانند روش فعالسازی اینترنت بانک با نام کاربری و رمز عبور دستگاه توکن عمل کرددر ا



 

 

 

 .بر لینک آبی رنگ کلیک کنید راهنمای ثبت نام در سامانه بانک صادرات برای دریافت

 نکات مهم ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی

 :نکات مهمی که الزم است پس از ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی به آن توجه داشته باشید شامل موارد زیر هستند

ساعت )در 24در صورت اشتباه وارد کردن رمز بانکداری دیجیتالی بیشتر از سه بار، دسترسی فرد به آن خدمت به مدت کمتر از  ��

 .ساعت( مسدود شده و پس از آن دوباره فعال می گردد 20و  15،  12،  8های زمانی بازه

 مدت از بانکداری دیجیتالی غیرفعال دلیل عدم استفاده طوالنی بهکاربری و رمز عبور،چنانچه ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی نام ��

 .شد الزم است به یکی از شعب بانک کشاورزی مراجعه کنید و درخواست بررسی مشکل عدم اتصال دهید
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یکی از شعبه بعد از ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی و دریافت توکن از این بانک اگر دستگاه توکن خود را گم کردید باید به  ��

 .های بانک کشاورزی مراجعه کرده و درخواست ابطال توکن مفقودی و صدور توکن جدید بدهید

پس از فعالسازی اینترنت بانک کشاورزی اگر دستگاه توکن خراب شود و یا باتری آن به اتمام برسد می بایست به صورت حضوری  ��

 .هزینه مجدد، دستگاه خود را تعویض نماییدبه یکی از شعبه های این بانک بروید و بدون پرداخت 

های مرتبط با آن شماره مشتری  در هنگام ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی، دستگاه توکن فقط به یک شماره مشتری و حساب ��

 .شود اختصاص داده می

بانکداری دیجیتالی محدودیتی وجود  پرداخت از طریق با ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی در مورد تعداد اقساط تسهیالت قابل ��

 .نخواهد داشت

امکان ارائه خدمات بانکداری دیجیتالی به اتباع خارجی هم مثل مشتریان دیگر وجود دارد و این افراد نیز مجاز به ثبت نام  ��

 .اینترنت بانک کشاورزی هستند

را تغییر دهد می تواند با مراجعه به هر یک از شعبه چنانچه مشتری پس از ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی شماره تلفن خود  ��

 .های بانک کشاورزی اعالم درخواست تغییر شماره بدهد

دستگاه توکن تاریخ انقضا دارد و چنانچه پس از ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی دستگاه توکن منقضی شود الزم است توکن  ��

 .دون پرداخت هزینه مجدد، دستگاه جدید دریافت کردشده را به یکی از شعب بانک تحویل داد و ب منقضی



 

 

 

  ib.bki.ir اخبار پیرامون

 .سقف انتقال وجه در پروفایل همراه بانک کشاورزی افزایش پیدا می کند ✅

برای رفاه حال مشتریان بانک کشاورزی، این بانک سقف مبلغ انتقال وجه )حسابی وپایا( در سامانه اینترنت بانک )ورود با پروفایل 

این کار الزم است تا مشریان موارد امنیتی را در  میلیون ریال افزایش داده است. برای500میلیون ریال به 100همراه( را از مبلغ 

نظر بگیرند و در هنگام انتقال وجه حتما پس از کلیک بر روی دکمه دریافت کد تأیید، کدی را که از طریق پیامک به آن ها ارسال 

 .می شود وارد نمایند

 

 

 



 

 

 

 

 .درصد رشد داشته است 25تعداد مشتریان اینترنت بانک کشاورزی  ✅

م بانک کشاورزی در سال جاری افرادی که اقدام به ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی کرده اند نسبت به سال گذشته بر اساس اعال

 .درصد افزایش داشته است 25

 ای بر اینترنت بانک کشاورزی راه اندازی سامانه پرداخت لحظه ✅

ی راه اندازی شد. در این سامانه انتقال وجه بین بانکی کشاورز بانک اینترنت و بانک همراه روی بر «پل» ای  سامانه پرداخت لحظه

 .با سرعت و امنیت بیشتری قابل انجام است

 اینترنت طریق از و ریال150.000.000 تا شعبه طریق از سامانه، این در مرکزی بانک توسط شده مصوب وجه انتقال سقف همچنین

 .باشد می ریال100.000.000 تا بانک همراه و بانک

  

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید انتقال وجه بانک صادرات از طریق موبایل دریافت اطالعات بیشتر در موردبرای 

 �� خالصه مطلب

در این مقاله در خصوص خدمتی جدید از بانک کشاورزی به نام اینترنت بانک صحبت کردیم و گفتیم با استفاده از این امکان جدید 

 .پردازندمشتریان این بانک می توانند به راحتی به انجام امور خود ب

را  ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی البته تاکید کردیم برای اینکه بتوان از این خدمات و امکانات جدید استفاده کرد حتما باید از قبل

 .انجام داده باشید

مقاله همچنین گفتیم پس از ثبت نام الزم است برای فعالسازی اینترنت بانک کشاورزی از طریق یکی از روش های ذکر شده در 

 .اقدام کنید تا بتوانید بدون هیچ مشکلی وارد پروفایل خود شوید
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امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد. شما همراهان گرامی در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص ثبت 

رت ارتباط برقرار نمایید و یا سوال خود را به صورت نام اینترنت بانک کشاورزی و نحوه فعالسازی آن می توانید با مشاوران سامانه مشو

 .کامنت در انتهای همین مطلب بنویسید تا کارشناسان باتجربه مشورت در کوتاهترین زمان ممکن به شما پاسخ دهند

  

 .اف مقاله بر لینک آبی رنگ کلیک کنید برای دانلود فایل پی دی

  

  

 


