SMART KLÍČ
O AKTIVACI
Smart klíč je funkce na generování jednorázových kódů
na přihlášení nebo podpis plateb v Online Bankingu nebo
BusinessNetu Professional.
Máte zájem o Smart klíč? Můžete si ho zřídit online ve svém Online
Bankingu v sekci Účty a Karty – Mobilní služby – Aktivace Smart
klíče nebo požádejte bankéře na pobočce UniCredit Bank.
O zřízení Smart klíče Vás budeme informovat prostřednictvím
SMS zaslané na Vámi uvedené číslo mobilního telefonu. Tato
SMS obsahuje odkaz na stažení aplikace a 16místný aktivační kód
potřebný k prvnímu přihlášení.

POSTUP PRO PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ PRO CHYTRÉ TELEFONY
1  
Stáhněte si aplikaci

použitím odkazu, který Vám
byl doručen v SMS zprávě,
nebo naskenujte QR kód.

2  
Zadejte své

uživatelské číslo (na
přihlášení do Online
Bankingu) a 16místný
aktivační kód z SMS.

3

Zvolte si vlastní PIN kód nebo si nastavte možnost otisku prstu pro další přihlašování do aplikace.

4

Potvrďte zapamatování bezpečnostního obrázku vlajky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

•
•
•
•
•

Můžete použít pouze jeden typ zabezpečení. Pokud v současné době využíváte jiný typ zabezpečení (SMS bezpečnostní
kód, bezpečnostní kalkulačku – token), po založení Smart klíče přestane platit.
Aktivační kód zaslaný v SMS je platný 72 hodin a je potřebný jen k prvnímu přihlášení.
K přihlášení do aplikace můžete použít PIN nebo otisk prstu.
Nastavení PIN nebo otisku prstu je možné kdykoliv změnit přímo v aplikaci Smart Banking.
Při aktivaci Smart klíče je zobrazen obrázek v podobě vlajky, který slouží jako bezpečnostní prvek při každém dalším
přihlášení. Tento obrázek si zapamatujte, protože jeho změna Vás upozorní na to, že jste zadali špatný PIN. Pokud
dojde ke změně PIN v aplikaci, změní se i bezpečnostní obrázek. Tento bezpečnostní prvek ztěžuje případným
útočníkům manipulaci s mobilním telefonem a přístup do aplikace.

V případě dotazů nebo nejasností volejte bezplatnou Infolinku 800 14 00 14 (ze zahraničí +420 221 210 031). Jsme Vám
k dispozici nonstop.

