Sm@rt-TAN plus

Každý člověk má něco, co ho motivuje.
Vyšlapeme vám cestičku.

Phishing, pharming, trojský kůň a další metody špionáže
dat znejistily v Německu mnohé uživatele internetového
bankovnictví. Nyní existuje metoda, která vás před
takovými útoky ochrání: Sm@rt-TAN plus

Raiffeisenbank
Neustadt-Vohenstrauß eG

Zůstaňte mobilní
Získejte výhody z velmi pohodlné a flexibilní metody Sm@rtTAN plus, kterou můžete používat na každém počítači.

K vytvoření a zobrazení individuálního,
jednorázového hesla (TAN) je zapotřebí
pouze příruční generátor TANu s
optickým rozhraním, který přímo
komunikuje se zobrazením na vašem
monitoru.

Čtečka je kompaktní, lehká, pracuje bez vnějšího napájení
elektrickým proudem a nemusí být připojena k počítači.
Proto je tento jednoduše ovladatelný přístroj společně
s vaší bankovní kartou „VR-BankCard“ také ideálním
průvodcem na cestách.

Bezpečně a spolehlivě
Vysoká bezpečnost při generování jednorázového hesla: Při
metodě „TAN ve dvou krocích“ se dvěma kroky provede zadání
příkazu a přenos TANu (jednorázového hesla):

Krok 1: Váš příkaz bude přijat elektronickou cestou.

Krok 2: Online dostanete grafický kód. S jeho pomocí váš
generátor Sm@rt-TAN plus vytvoří jednorázové heslo (TAN)
pro váš příkaz.
Toto jednorázové heslo (TAN) je platné jen pro váš aktuální
příkaz. Případně „odchycená“ hesla již útočník nemůže použít
pro svévolně změněné nebo další příkazy.

Důležité: Pro vaši vlastní bezpečnost porovnejte prosím pečlivě
údaje transakce zobrazené na displeji čtečky s údaji, které jste
zadali a s údaji původními (např. na faktuře), a odešlete je
zadáním „OK“ pouze v tom případě, že se naprosto shodují.
Jinak prosím transakci zrušte a informujte svoji banku. Jen tak
jsou při této onlinové bankovní transakci vyloučeny útoky na
vaše konto.

Detailně vám bude funkce a obsluha čtečky SmartTAN plus
předvedena na videovém podcastu na http://www.smart-tan-plus.de.

Takto se zaregistrujete pro Sm@rtTAN plus
Spusťte jako obvykle náš portál eBanking na www.rb-new-voh.de a pro
přihlášení použijte svoje heslo VR-NetKey/Alias a svůj PIN.
Přejděte nyní do úseku „Verwaltung” (správa), a pak do rubriky „TANVerwaltung” (správa TAN).

(bankovnictví – makléřství – poštovní schránka – nabídky – správa
správa TAN – napsat sdělení – změnit PIN – alias – změnit adresu)

V rubrice „TAN-Verwaltung“ můžete zprovoznit vaši čtečku Smart-TAN
plus, připravte si k tomu svoji bankovní kartu „VR-BankCard“.
Sm@rt-TAN plus
Ještě jste se nezaregistrovali pro novou metodu Sm@rt-TAN plus?
S metodou Sm@rt-TAN plus máte možnost, pomocí Vaší čipové karty vytvořit
jednorázové heslo (TAN). Potřebujete k tomu pouze generátor TANu, který
obdržíte u nás.

Sm@rt-TAN plus přihlásit se

Zvolte vaši bankovní kartu „VR-BankCard“ a zadejte 12místné číslo
typového označení vaší čtečky SmartTAN plus.
Generátor TANu:
Sdělte nám prosím vámi používaný typ čtečky vašeho generátoru TANu:

1. Vložte vaši čipovou kartu do generátoru TANu a stisknětě „TAN“.
2. Zadejte úvodní kód „09” a případně stiskněte „OK”.
3. 12místný kód typového označení vaší čtečky se nyní zobrazí na displeji.
Zde prosím zadejte typové označení vaší čtečky (12místné číslo):

Nyní musíte ještě potvrdit zvláštní podmínky, a pak již
můžete používat vaši novou čtečku SmartTAN plus.

Typové číselné označení
čtečk y najdete na obalu.

Na závěr budete požádáni, abyste vaši čtečku SmartTAN plus přidrželi u
monitoru pro vygenerování TANu (jednorázového hesla).

Přiložte šipku čtečky SmartTAN plus na šipku
na monitoru a stiskněte tlačítko „F” na vaší čtečce.
Údaje budou následně přeneseny.
Při větším rozlišení monitoru může být nutné, abyste velikost animované
grafiky změnili použitím zobrazených „+/-” tak, aby se šipky přesně
shodovaly.
Sdělení vašeho generátoru TANu „TAN-Medienmanagement” potvrďte
pomocí „OK”. Potom potvrďte ještě číslo vaší karty pomocí „OK”. Zadejte
vygenerovaný TAN do příslušné kolonky v portálu eBanking.

A takto funguje transakce
Spusťte jako obvykle náš portál
eBanking na www.rb-new-voh.de

Příkaz (např. jednorázový převod) zadejte
do počítače a odešlete pomocí tlačítka
„Eingabe prüfen”(přezkoumat vložené údaje).
Přijaté údaje budou animovanou grafikou
zobrazeny na monitoru.
Nyní vložte svoji bankovní kartu VR-BankCard (ec)do
čtečky TANu a přitiskněte ji optickým senzorem na
animovanou grafiku na monitoru a stiskněte tlačítko „F”,
abyste aktivovali přenos dat. Dbejte při tom prosím na to, aby se
šipky míhající se grafiky a generátoru TANu přesně shodovaly.

Údaje přenesené na čtečku TANu ještě na monitoru zkontrolujte,
např. údaje na displeji čtečky porovnejte s fakturou a jen při jejich
100% shodě je potvrďte tlačítkem „OK“.
Čtečka nyní vytvoří TAN, který je platný pouze pro tento příkaz, a
zobrazí ho na displeji.
Vložte zobrazený TAN do elektronického formuláře převodu a
odešlete nyní kompletní příkaz.
Vaše Raiffeisenbank přezkoumá, zda se TAN hodí k příkazu, a po
úspěšném přezkoumání provede transakci.
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