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 મોબાઈલ બેંક િંગ એપ્લી ેશન શરુ રવા માટે :
 બેં ની શાખામાાં જઈ મોબાઈલ બેંક િંગ એપ્લી ે શન શરુ રવા માટે અરજી આપવી.
 અરજી આપ્યા ના બેંક િંગ ામ ાજ ના ચાર (04) કિન માાં રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાિ આપના રજીસ્ટ્ટર મોબાઈલ નાંબર પર

MMID નાંબર મેળવી શ શો અને ત્યાર બાિ Mobile Banking એપ્પ્લ ેશન Active રી શ શો
ુ લ પ્લે સ્ટ્ટોરમાાં જઈ Banaskantha Mercantile Mobile Banking App ઈન્સસ્ટ્ટોલ રવી.
 મોબાઈલના ગગ
 એપ્પ્લ ેશન શરુ રવી.
 Activate પર ક્લી

રવ ાંુ

 બેં એ ાઉન્સટમા જે મોબાઈલ નાંબર રજીસ્ટ્ટર હોય તે SIM 1 અને SIM 2 માાં થી જે તે ઓપ્શન સિલેક્ટ રી Send SMS
પર પ્ક્લ

ુ ી તમારો મોબાઈલ નાંબર બેં એ ાઉન્સટ િાથે વેરીફાઈ થાય ત્યાાં સધ
ુ ી રાહ જોવી.
રવ ાંુ જયાાં સધ

 તમારાં ુ આખ ાંુ નામ અને ઇ-મેઇલ આઈડી લખી I agree with the Terms & Conditions પર પ્ક્લ
પ્ક્લ

રવ ાંુ

રી Next પર

 Security Code માાં તમારો પાન (PAN) નાંબર લખવો તેમજ MPIN નાંબર િેટ

રવો.

 m-pin દ્વારા લોગીન રવ ાંુ

 Mobile Banking એપ્પ્લ ેશન ના હોમ પેજમાાં સ્ટ્વાગત છે .
 My Accounts મેન ુ દ્વારા ખાતાની માહીતી, મીની સ્ટ્ટેટમેન્સટ, વગે રે ામગીરી થઈ શ શે.
 Funds Transfer મેન ુ દ્વારા રૂસપયા રાન્સિફર રવાની ામગીરી થઈ શ શે.
 Recharge મેન ુ દ્વારા આપ ઉપલ્ભધ ટેલલ ોમ ાં પની ન ાંુ કરચાર્જ રાવી શ શો.
 Bill Payment મેન ુ દ્વારા ઉપલ્ભધ િેવાઓ માટે આપ લબલ ની ચ ુ વણી રી શ શો.
 ATM Locator મેન ુ દ્વારા આપ બેં ના ઉપલબ્ધ સવસવધ ATM િેન્સટર ની માકહતી મેળવી શ શો.
ુ ય ચેરી તેમજ સવસવધ શાખાઓ ની માકહતી મેળવી શ શો
 Contact Us મેન ુ દ્વારા આપ બેં ની મખ્

ુ બની ામગીરી થઈ શ શે
 My Account મેન ુ દ્વારા નીચે મજ








Balance Enquiry
Mini Statement
Cheque Book Request
Statement Request
Last 5 IMPS Transaction
Show MMID

ુ બની ામગીરી થઈ શ શે
 Fund Transfer મેન ુ દ્વારા નીચે મજ
 Within Bank Transfer - ઘી બનાિ ાાંઠા મ ે ન્સટાઈલ ો - ઓપરે ટીવ બેં ના ોઈ પણ ખાતામાાં રૂસપયા રાન્સિફર
રવા માટે.
 IMPS Transfer to Mobile Phone - IMPS દ્વારા અન્સય બેં ના ોઈ પણ ખાતામાાં મોબાઈલ નાંબર અને MMID
દ્વારા રૂસપયા રાન્સિફર રવા માટે.
 IMPS Transfer to Account – IMPS દ્વારા અન્સય બેં ના ોઈ પણ ખાતામાાં એ ાઉન્સટ નાંબર દ્વારા રૂસપયા
રાન્સિફર રવા માટે.
 NEFT Transfer to Account – NEFT દ્વારા અન્સય બેં ના ોઈ પણ ખાતામાાં એ ાઉન્સટ નાંબર દ્વારા રૂસપયા
રાન્સિફર રવા માટે.

 Beneficiaries મેન ુ દ્વારા નાણાાં પ્રાપ્ત રતા ની માકહત્તી આગાઉથી ADD રી શ શો.

 Manage Beneficiaries
✽ Beneficiaries િાખલ રવા માટે
 Manage Beneficiaries પર ક્લી

રવ ાંુ

 New Beneficiary પર ક્લી

રવ ાંુ

 Nickname - નાણાાં પ્રાપ્ત રતાના ખાતામાાં જે પ્રમાણે નામ હોય તેન ાંુ ટાં કાંુ નામ આપની િરળતા પ્રમાણે લખવ.ાંુ
 Within Bank – Within Bank Account અથવા Other Bank Account સવ લ્પ પિાંિ રવો.
 Other Bank Account માટે IFSC ોડ લખવો જરૂરી છે .


For IMPS to Account / NEFT

ુ રવ.ાંુ
- જો આપ એ ાઉન્સટ નાંબર દ્વારા રાન્સિફર રવા માાંગતા હોય તો આ પ્રમાણે અનિ

 A/c Name - નાણાાં પ્રાપ્ત રતાના ખાતામાાં જે પ્રમાણે નામ હોય તે પ્રમાણે આખ ાંુ નામ લખવ ાંુ
 A/c Number - પ્રાપ્ત રતાનો ખાતા નાંબર લખવો
 IFSC Code - Other Bank Account માટે પ્રાપ્ત રતાની બેં નો IFSC ોડ લખવો

આ પકરસ્સ્ટ્થસત ઘી બનાિ ાાંઠા મ ે ન્સટાઈલ

આ પકરસ્સ્ટ્થસત અન્સય બેં ના ોઈ પણ

ો – ઓપરે ટીવ બેં ના ોઈ પણ ખાતામાાં

ખાતામાાં રૂસપયા રાન્સિફર રવા માટે િશાા વે

રૂસપયા રાન્સિફર રવા માટે િશાા વે છે .

છે .

Within Bank Account

Other Bank Account

 Recharge
 આપ ઉપલ્ભધ ટેલલ ોમ ાં પની ન ાંુ કરચાર્જ રાવી શ શો.

 Bill Payment
 ઉપલ્ભધ િેવાઓ માટે આપ લબલ ની ચ ુ વણી રી શ શો.

 E-mail દ્વારા Statement મેળવવા માટે
 My Account પર ક્લી

રવ ાંુ

 Statement Request પર ક્લી

રવ ાંુ

 Account Number તેમજ From Date to To Date સિલેક્ટ રવ ાંુ
 ત્યાર બાિ SEND પર ક્લી

રવ ાંુ

 આપ રજીસ્ટ્ટડા ઈ -મેઈલ આઈડી પર આપન ાંુ Account Statement મેળવી શ શો
 E-mail દ્વારા Statement મેળવવા માટે ગ્રાહ ે શાખામાાં E-mail ID રજીસ્ટ્ટર રાવવ ાંુ જરૂરી છે .

MOBILE BANKING SERVICES
allRelated
rights reserved Questions & Quarry Contact to Nearest Branch or Call: 02742-260271
#ALL RIGHTS RESERVED

