İNTERNET ŞUBESİ KULLANIM KILAVUZU
İnternet Şubesi: ICBC Turkey İnternet Şubesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hizmet
vermektedir. İnternet Şubesine web sitemiz (www.icbc.com.tr) üzerinden giriş yapılmaktadır.

İnternet Şubesinden aşağıdaki işlemleri 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.











Hesap / Kredi Kartı Bilgileri Sorgulama
Vadeli & Vadesiz Hesap Açma / Kapama
Para Transferi
Kredi Kartı Ödeme
Fatura & Vergi Ödeme
Kredi Başvuru ve Ödeme
Döviz Alış & Satış
Fon ve Bono Alış & Satış
Bağış İşlemleri
Çek / Senet Görüntüleme

İnternet Şubesi Şifre Alma: İnternet Şubesine giriş için öncelikle 444 00 50 ICBC Turkey
Telefon Şubesi aranmalıdır. Ardından 22 tuşlanarak direkt müşteri temsilcisine bağlanarak
şifrenizi alabilirsiniz. Müşteri temsilcisi TCKN, Cep Telefonu veya Anne Kızlık Soyadı
bilgilerinizden iki tanesini rastgele sorar. Vereceğiniz cevaplarınızın doğruluğunun ardından,
kimlik doğrulama için müşteri temsilcisi tarafından cep telefonunuza 6 haneli SMS şifresi
gönderilecektir. Gelen doğrulama kodunu müşteri temsilcisiyle paylaştıktan sonra İnternet
Şubesi kullanım tercihinizi yapmanız istenecektir.
Dilerseniz İnternet Şubesinizden para transferi dahil tüm işlemleri yapabilir ya da sadece
hesap / kart bilgilerinizi gözlemleyebilirsiniz*.
Son aşamada müşteri temsilcisi sizi sesli yanıt sistemine aktaracak ve arka arkaya iki kez geçici
şifrenizi tuşlamanız istenecektir. Oluşturulacak şifre 6 haneli olup, tamamı rakamlardan
oluşmaktadır. Bu işlemleri tamamlamanızın ardından İnternet Şubesine giriş işleminizi
kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
*Gözlem

yetkisi seçildiğinde hiçbir finansal işlem yapılmasına izin verilmeyecek, finansal
işlem yapmak istediğinizde Telefon Şubesini arayarak yeniden güvenlik kontrolünden
geçmeniz istenecektir.
İnternet Şubeye İlk Giriş Adımları: Telefon Şubesi üzerinden şifrenizi aldıktan sonra giriş
sayfasından kullanıcı kodu / TCKN ve şifre bilgilerinizin yazılması gerekmektedir. Oluşturulan
geçici şifrenizin değiştirilmesi için aşağıda görebileceğiniz ekran karşınıza gelmektedir.

Şifrenizi değiştirdikten sonra güvenlik bilgilendirmesi sayfası karşınıza çıkacaktır. Buradaki
bilgileri okuyup, “İnternet Şubesi güvenlik bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum”
kutucuğu tıklanıldıktan sonra İnternet Şubesine giriş işleminiz gerçekleşecektir.

İnternet Şubede Gözlem Yetkisinde Menülerin Görüntüsü: İnternet Şubesi kullanım tercihi
olarak gözlem yetkisi seçildiğinde herhangi bir finansal işlem yapamayacağınız için döviz
alış - satış, para transferi gibi menüler gözükmeyecektir. Kullanım tercihinizi güncelleyerek
İnternet Şubede yer alan menülerin tamamına ulaşabilirsiniz.
İnternet Şube Dil Seçeneğinin Değiştirilmesi: İnternet Şubeye giriş yapıldıktan sonra adres
çubuğunun sağ üst kısmında bulunan kutucuktan dil tercihinizi değiştirebilirsiniz.

İnternet Şubeden Para Transferi: İnternet Şubesine giriş işlemlerini tamamladığınızda sol
tarafta menü kısmından Para Transferleri seçilerek para gönderme işlemlerinizi kolaylıkla
tamamlayabilirsiniz.
 Havale İşlemi: Bankamızda bulunan hesabınızdan Bankamızda bulunan başka hesaba/isme
para gönderme işleminizi “Havale” başlığı altından gerçekleştirebilirsiniz.
Havale işleminizi;





Minimum 1.00 TL, maximum 20.000,00 TL tutarlarında gerçekleştirebilirsiniz.
İşleminizi gerçekleştirirken paranın çıkışının gerçekleşeceği hesabı seçmeniz
gerekmektedir.
Hesap seçildikten sonra havale türü seçilir (kira ödemesi veya diğer ödemeler)
Sonrasında sırası ile alıcıya ait;




IBAN bilgileri / isme havale bilgileri
Gönderilecek tutar
Açıklama kısımları doldurularak işlem gerçekleştirilir.

Havale işlemlerinizi, İnternet Şubemiz üzerinden Vadesiz Hesabınız aracılığı ile 7/24
yapabilirsiniz. Vadeli Hesaptan Havale işlemi gerçekleşmemektedir.

 EFT: Bankamızda bulunan hesabınızdan başka bir bankaya yapacağınız para transferi
işlemlerinizi “EFT” başlığı altından gerçekleştirebilirsiniz.
EFT işleminizi;





Minimum 1.00 TL, maximum 20.000,00 TL tutarlarında gerçekleştirebilirsiniz.
İşleminizi gerçekleştirirken paranın çıkacağı hesabı seçmeniz gerekmektedir.
Hesap seçildikten sonra EFT türü seçilir (kira ödemesi veya diğer ödemeler)
Sonrasında sırası ile alıcıya ait;




IBAN bilgileri / isme ya da kredi kartına EFT bilgileri,
Gönderilecek tutar
Açıklama kısımları doldurularak işlem gerçekleştirilir.

EFT işlemlerinizi İnternet Şubemiz üzerinden saat 17.00’a kadar gerçekleştirebilirsiniz.
17.00’dan sonra ise ileri işlem tarihi seçilerek ödemenizin başka bir gün yapılmasını
sağlayabilirsiniz.

İnternet Şubeden Döviz İşlemleri: İnternet Şubeden yapılacak Döviz alış - satış işleminizi
“Döviz İşlemleri” başlığı altından gerçekleştirebilirsiniz.
Döviz alış - satış işleminizi;



Minimum 1.00 USD, maximum 50.000,00 USD tutarlarında gerçekleştirebilirsiniz.
Döviz alış - satış işlemlerinizi İnternet Şubemiz üzerinden hafta içi her gün 23.59’a
kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Döviz İşlemleri başlığı altından Bankamız ve TCMB Kur bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

İnternet Şubeden Sim Kart Bloke Kaldırma: Sim kart değişikliği yapılması durumunda,
İnternet Şubeye giriş için gönderilen SMS’lere güvenlik için bloke konulmaktadır. Sim kart
bloke kaldırma işlemi İnternet Şubemiz üzerinden de yapılabilmektedir. İnternet Şubesi giriş
sayfasından TC Kimlik numarası veya Kullanıcı Kodu ile şifre bilgileri girildikten sonra, Kredi
Kartı / Banka Kartı numarası ve Kredi Kartı / Banka Kartı şifre bilgilerinin girilmesi istenir. Bu
bilgilerin girilmesinin ardından Sim kart bloke işlemi kaldırılır.

Daha detaylı bilgi almak için 444 00 50 Telefon Şubemizi 7/24 arayabilirsiniz.

