ONLINE BANKING KĽÚČ
O AKTIVÁCII
Online Banking kľúč je funkcia na generovanie jednorazových
kódov na prihlásenie alebo podpis platieb v Online Bankingu.
Máte záujem o Online Banking kľúč? Môžete si ho zriadiť online
vo svojom Online Bankingu v sekcii Účty a karty – Smart správa
alebo požiadajte bankára v pobočke UniCredit Bank.
O zriadení Online Bankingu Vás budeme informovať
prostredníctvom SMS zaslanej na Vami uvedené číslo mobilného
telefónu. Táto SMS obsahuje odkaz na stiahnutie aplikácie
a 16-miestny aktivačný kód potrebný na prvé prihlásenie.

Postup pri 1. prihlásení pre smartfóny a tablety:
1  
Stiahnite si aplikáciu

použitím odkazu, ktorý Vám
bol doručený v SMS, alebo
naskenujte QR kód.

2  
Zadajte užívateľské

číslo (na prihlásenie
do Online Bankingu)
a 16-miestny aktivačný
kód z SMS.

3

Zvoľte si vlastný PIN kód alebo možnosť odtlačku prsta na ďalšie prihlasovanie do aplikácie.

4

Potvrďte zapamätanie bezpečnostného obrázku vlajky.

Dôležité informácie:
• Môžete použiť iba jeden typ zabezpečenia. Pokiaľ v súčasnosti využívate iný typ zabezpečenia
(SMS bezpečnostný kód, bezpečnostnú kalkulačku – token), po vybavení tejto žiadosti prestáva platiť!
• Aktivačný kód zaslaný v SMS je platný 72 hodín a je potrebný len pri prvom prihlásení.
• Užívateľské číslo je taktiež potrebné iba pri prvom prihlásení.
• Na prihlásenie do aplikácie môžete použiť PIN alebo odtlačok prsta.
• Nastavenie PIN-u alebo odtlačku prsta je možné kedykoľvek zmeniť priamo v aplikácii Smart Banking.
• Pri aktivácii Online Banking kľúča je zobrazený obrázok v podobe vlajky, ktorý slúži ako bezpečnostný prvok pri každom
ďalšom prihlásení. Tento obrázok si zapamätajte, upozorní vás, že ste zadali zlý PIN, tým, že sa zmení. Pokiaľ dôjde
k zmene PIN-u v aplikácii, zmení sa aj bezpečnostný obrázok. Tento bezpečnostný prvok sťažuje prípadným útočníkom
manipuláciu s mobilným telefónom a prístupom do aplikácie.
V prípade otázok alebo nejasností zavolajte na infolinku UniTel 0800 14 00 14 (zo zahraničia +421 44 547 6870).
Sme Vám k dispozícii nonstop.

