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Online-Banking - Ihr Freischaltcode für das TAN-Verfahren VR-SecureGo
(Online-Banking – Vá aktivační kód pro aplikaci Vr-SecureGo)
Vážený pan/paní ...
spolu s tímto dopisem obdríte aktivační kód (Freischaltcode) pro již nainstalovanou aplikaci VR-SecureGo.
Mějte na paměti, e při kadé nové instalaci aplikace SecureGo bude vygenerován a zaslán nový aktivační
kód. V přiloené obálce najdete QR kód a alfanumerický aktivační kód. Pro aktivaci otevřete aplikaci VRSecureGo a stiskněte Freischaltcode erfassen. Aplikace nabízí monost naskenovat QR kód nebo ruční
zadání. Po úspěné aktivaci můete pouívat aplikaci SecureGo. Pokud zadáte příkaz, který vyaduje
autorizaci číslem TAN, zobrazí se Vám v aplikaci přísluný TAN. Dalí podrobnosti o aktivaci a fungování
postupu pro generování TAN v SecureGo najdete v přiloeném informačním listu nebo na naí domovské
stránce www.vr-nopf.de/securego.
Byl Vá online přístup k německému internetovému bankovnictví nově zřízen? Pak je dalím krokem první
přihláení za pomoci uivatelského čísla VR-NetKey a PIN např. prostřednictvím naí domovské stránky
nebo aplikace VR-BankingApp. Klientské číslo VR-NetKey a PIN obdržíte v samostatném dopise.
Podrobnosti k přihláení najdete v průvodním dopise k PIN kódu.
Důleité informace:
Tento aktivační kód nepředávejte ádné třetí osobě, např. domnělým policistům nebo zaměstnancům
banky. V případě ztráty mobilního zařízení, zablokujte aplikaci SecureGo přímo v Online Bankingu nebo
nás kontaktujte. Celý přístup k Online Bankingu můete také nepřetritě zablokovat prostřednictvím tel.
čísla +49/ 116 116.
Pokud třikrát po sobě zadáte chybně číslo TAN, bude postup pro generování čísla TAN z bezpečnostních
důvodů zablokován. Pro odblokování postupu za pomoci aplikace SecureGo obdržíte automaticky poštou
kód na odblokování (Freischaltcode) s dalšími informacemi.
Odblokování aplikace proveďte neprodleně, jinak tento odblokovací kód pozbude platnosti.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
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