
İnternette Güvenlik
Güvenliğiniz bizim için ilk sırada gelmektedir.

İşbank AG, PIN/TAN numarası ve bankacılık şifresi gibi kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde e-posta, SMS veya 
telefon aracılığıyla talep etmemekte ve paylaşmanızı istememektedir. Bu gibi durumlara lütfen itibar 
etmeyiniz.

Bütün İşbank AG kartları en güncel çip ve TAN sistemiyle donatılmıştır.

Sistemlerimiz günlük olarak kontrol edilerek, güvenlik açıklıklarına karşı test edilmektedir.

Sizlere https ile güvenli internet bağlantısı sunulmaktadır.

Veri transferinde TLS şifreleme sistemi kullanılmaktadır.

Şifreniz 3 kere hatalı girildiğinde Online Bankacılık veya Banka kartı sistemimiz, otomatik olarak hesabın işlem 
özelliğini engellemektedir.

İnternet Bankacılığı işlemlerinde 3 farklı TAN metodu uygulanmaktadır.

İnternet Bankacılığı sistemimizde herhangi bir işlem yapmadığınız takdirde, sistem sizi otomatik olarak otu-
rumdan çıkarır.

Acil veya şüphe uyandıran durumlarda lütfen bize ulaşın.

Hizmet Merkezi Numaramız:

+49 (0) 69 / 29 90 11 99
İnternet Bankacılığı Numaramız:

+49 (0) 1802 / 472 265

Güvenliğiniz için önemli duyuru

Güvenlik Önlemlerimiz

• ITAN: Endekslenmiş numaralardan oluşmaktadır. Herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi için 
kullanıcıdan bu numarada bulanan TAN istenmektedir.

• TAN-Generator: Bu metotta, işlemin gerçekleştirilmesi için gereken TAN, TAN numarası üreten 
bir aygıt tarafından oluşturulmaktadır.

• SMS-TAN: TAN numarası cep telefonunuza gönderilmektedir.



Tanımadığınız veya kaynağını bilmediğiniz yerlerden gelen e-postalarda bulunan programları ve 
ekleri kesinlikle açmayınız ve bilgisayarınıza yüklemeyiniz. Kaynağını bilmediğiniz sitelerden gelen 
programları kesinlikle açmayınız ve bilgisayarınıza yüklemeyiniz.

Bilgisayarınızda anti virüs yazılımı kullanarak, sisteminizi periyodik olarak tarayınız. Virüs programınızı 
güncellemeyi unutmayınız.

Adres satırındaki https veya kilit işareti güvenli internet bağlantısını gösterir. Yaptığınız işlemlerin https 
üzerinden yapılıyor olmasına dikkat ediniz.

İnternete girmenizi sağlayan aracınızın güvenlik ayarlarını yapınız (Ayarlar\Güvenlik).

TAN ve PIN bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız. Bankamızda hiç bir personel PIN/TAN bilgilerinizi istemeye 
yetkili değildir.

Genel Güvenlik Uyarıları

Phishing
Bire bir kopyalanarak bir banka veya resmi bir kurumdan geliyormuş gibi hazırlanan e-posta yardımıyla sizi 
sahte sitelere yönlendiren ve kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışan yazılımdır.

Pharming
Bu zararlı yazılım, işletim sisteminizin içine yerleşerek, internet adresini doğru girmiş olsanız bile sizi başka 
sitelere yönlendirir.

Spam
Sakıncalı olarak belirlenmiş, istenmeyen e-postalardır.

Spyware
Bilgilerinizi size fark ettirmeden, başkalarıyla paylaşan zararlı yazılımdır.

Trojan
Sisteminize zarar vermek amaçlı oluşturulmuş zararlı yazılımlardır.

Genel Bilgiler


