Logowanie do CitiDirect BE®
za pomocą aplikacji MobilePASS
Nie musisz już wybierać między wygodą a bezpieczeństwem.
Zastąp karty SafeWord naszą aplikacją.
Czym jest MobilePASS?

Zalety MobilePASS to m.in:

MobilePASS pozwala Użytkownikom zalogować się do CitiDirect BE,
CitiDirect BE Mobile lub CitiDirect BE Tablet przy użyciu dynamicznych
haseł generowanych na smartfonie w miejsce stosowanych dotychczas
fizycznych kart SafeWord. To kolejny krok na mapie naszych działań
mających na celu zapewnienie Klientom najlepszych rozwiązań
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. MobilePASS usprawnia proces
logowania, jednocześnie wzmacniając jego bezpieczeństwo.

• Usprawnienie procesu
logowania dzięki
wykorzystaniu smartfonu,
który każdy ma zawsze
przy sobie
• Możliwość zastosowania
dodatkowych zabezpieczeń
chroniących dostęp
do smartfona np. poprzez
PIN, hasło, wzór lub odcisk
palca
• Dodawanie nowych
Użytkowników „w minutę”,
bez konieczności
oczekiwania na dostawę
nowych kart SafeWord
• Przyjazne logowanie przy
użyciu haseł numerycznych
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Jak uruchomić MobilePASS?
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Klient składa wniosek konfiguracyjny:
http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/cd_aktywacja_konfiguracja.pdf
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Administrator nadaje uprawnienia do MobilePASS w systemie CitiDirect BE
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Użytkownik pobiera na smartfona aplikację SafeNet MobilePASS z App Store, BlackBerry World, Google
Play lub Windows Store
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Użytkownik łączy aplikację z identyfikatorem logowania w CitiDirect BE przy użyciu informacji
aktywacyjnych dostarczonych w bezpieczny sposób przez Bank
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Użytkownik może generować dynamiczne hasła z aplikacji MobilePASS na smartfonie i używać ich
do logowania do CitiDirect BE z poziomu komputera, telefonu lub tabletu. MobilePASS generuje dynamiczne
hasła bez konieczności połączenia z internetem.
Wzmocniona ochrona
MobilePASS łączy bezpieczeństwo sprawdzonego, silnego i dwuetapowego uwierzytelnienia z wygodą
wynikającą z możliwości generowania dynamicznych haseł na smartfonie. MobilePASS redukuje ryzyko
polegające na wykorzystaniu hasła przez osobę niepowołaną, a takie ryzyko istniało w przypadku
nienależycie chronionej karty SafeWord. Dodatkowym zabezpieczeniem jest indywidualnie ustalany przez
Użytkownika PIN zabezpieczający przed dostępem do wcześniej skonfigurowanego tokena w ramach
aplikacji. Ponadto Użytkownicy mogą wzmocnić bezpieczeństwo wprowadzając dodatkową ochronę dostępu
do samego smartfona np. poprzez PIN, hasło, wzór lub odcisk palca.

Szczegółowe informacje o usłudze znajdą Państwo na stronie www.citidirect.pl
lub poprzez kontakt z infolinią pod numerami tel. 801 343 978 oraz +48 22 690 15 21.

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

®

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również
prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego
wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

