O ONLINE AKTIVACI

ONLINE BANKING KLÍČ (TOKEN V MOBILU)
PRO CHYTRÉ TELEFONY
Android, iOS a Windows Phone
Po odeslání žádosti v Online Banking obdržíte nejpozději do 3 pracovních dnů 2 SMS. První SMS bude obsahovat
odkaz ke stažení aplikace Smart Banking (Online Banking klíč je její součástí). Ve druhé zprávě vám bude doručen
jedinečný 16místný aktivační kód potřebný pro první přihlášení do části aplikace Online Banking klíč. Tento kód je
jiný než pro aktivaci části Smart Banking!
Důležité:
Můžete použít jen jeden typ zabezpečení. Pokud v současné době využíváte jiný typ zabezpečení (SMS
bezpečnostní klíč, Bezpečnostní klíč kalkulačka),
po vyřízení této žádosti přestává platit!
Postup pro 1. přihlášení
1. Stáhněte si aplikaci Smart Banking z Google Play
nebo AppStore podle typu mobilního telefonu
nebo klikněte na odkaz, který vám byl doručen
v první SMS.
2. Zadejte uživatelské číslo (pro přihlášení do Online
Banking) a 16místný aktivační kód, který jste
obdrželi ve druhé SMS.
3. Zvolte si vlastní PIN pro přihlašování do aplikace
Online Banking klíč.
4. Potvrďte zapamatování bezpečnostního obrázku
vlajky.
Důležité informace
• Aktivační kód zaslaný v první SMS je platný 48 hodin a je vyžadován pouze při prvním přihlášení do Online Banking klíče.
• Uživatelské číslo (pro přihlášení do Online Banking) je rovněž vyžadováno pouze při prvním přihlášení
do Online Banking klíče.
• Při aktivaci Online Banking klíče je zobrazen obrázek v podobě vlajky, který slouží jako bezpečnostní prvek při
každém dalším přihlášení. Tento obrázek si zapamatujte, upozorní vás, že jste zadali špatný PIN, tím, že se změní.
Pokud dojde ke změně PIN v aplikaci, změní se i bezpečnostní obrázek. Tento bezpečnostní prvek ztěžuje případným
útočníkům manipulaci s mobilním telefonem a přístupem do aplikace.
Infolinka 800 14 00 14
V případě dotazů nebo nejasností volejte bezplatnou Infolinku 800 14 00 14 (ze zahraničí +420 221 210 031).
Jsme vám k dispozici denně od 7.00 do 22.00 hod.

