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®

MobilePASS

Szczegółowych informacji dotyczących opłat i prowizji, funkcjonalności produktu, wymagań oraz warunków
korzystania z produktu, a także ryzyk z nim związanych udzieli Państwu Doradca Bankowy lub Doradca CitiService.

Czy zastanawiali się Państwo, jak w prosty i wygodny sposób można korzystać z systemu bankowości elektronicznej 
CitiDirect BE, nie tracąc czasu na szukanie tokena? Odpowiedzią jest token mobilny MobilePASS, czyli intuicyjny token 
instalowany na smartfonie!

MobilePASS łączy bezpieczeństwo sprawdzonego, silnego i dwuetapowego uwierzytelnienia z wygodą wynikającą  
z możliwości generowania dynamicznych haseł na smartfonie. MobilePASS daje możliwość zastosowania 
dodatkowych zabezpieczeń chroniących dostęp do smartfonu np. poprzez PIN, hasło, wzór czy odcisk palca, 
przez co redukuje ryzyko polegające na wykorzystaniu wygenerowanego hasła przez osobę niepowołaną. 

MobilePASS jest mobilną aplikacją, która zastępuje karty SafeWord i pozwala Użytkownikom zalogować się do CitiDirect 
BE lub CitiDirect BE Mobile przy użyciu dynamicznych haseł generowanych na smartfonie w miejsce stosowanych 
dotychczas fizycznych kart SafeWord.

Dlaczego warto zamienić dotychczasowy token sprzętowy na token mobilny:

Chcesz skorzystać z MobilePASS już teraz?  
Skontaktuj się z Administratorem Systemu  
CitiDirect BE celem nadania uprawnień. 

Nie posiadasz Administratora Systemu, by móc  
samodzielnie zarządzać narzędziami CitiDirect BE? 

Wyznacz go >>

Chcesz w pełni mobilnie korzystać z CitiDirect BE?  
Zacznij korzystać z aplikacji CitiDirect BE Mobile  
z funkcją autentykacji biometrycznej! 

Więcej informacji >>

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, bardzo  
proszę o kontakt z Państwa opiekunem po stronie  
CitiService.

•  dodatkowym zabezpieczeniem jest indywidualnie ustalany 
przez Użytkownika PIN zabezpieczający przed dostępem do 
wcześniej skonfigurowanego tokena w ramach aplikacji 

•  można wzmocnić bezpieczeństwo, wprowadzając dodatkową 
ochronę dostępu do samego smartfona, np. poprzez PIN, 
hasło, wzór lub odcisk palca (dodatkowo  
każdy token mobilny utworzony w aplikacji MobilePASS  
jest zabezpieczony własnym kodem PIN)

Bezpieczeństwo:

•  dzięki wykorzystaniu smartfonu, który każdy ma zawsze 
przy sobie i jest nieodłącznym elementem naszej 
codzienności

•  dodawanie nowych Użytkowników „w minutę”, bez 
konieczności oczekiwania na dostawę nowych kart 
SafeWord

•  nie ma potrzeby wypełniania jakichkolwiek wniosków, by 
móc zarządzać tym narzędziem, wszystkie czynności może 
wykonać wyznaczony Administrator Systemu CitiDirect BE

•  przyjazne logowanie przy użyciu haseł numerycznych, 
logowanie jest prostsze i przyjemniejsze niż  
w przypadku tradycyjnego tokena

•  może być użytkowana równocześnie z kartą  
SafeWord i stanowić dodatkowe zabezpieczenie na wypadek 
potrzeby nagłego zalogowania się do systemu

Wygoda:

•  czasu – dodawanie nowych Użytkowników „w minutę”, 
bez konieczności oczekiwania na dostawę nowych kart 
SafeWord, która może trwać nawet do 7 dni. Tokeny 
sprzętowe mają datę przydatności, z czasem się zużywają  
– z MobilePASS ten problem staje się przeszłością

•  pieniędzy – darmowa aplikacja MobilePASS jest dostępna na 
App Store, BlackBerry World, Google Play i Windows Store  
– nie ma kosztów związanych z korzystaniem z aplikacji

•  środowiska – nie generujemy zbędnego plastiku  
i kopert do wysyłki, papieru na wypełnienie wniosku

Oszczędność:

http://www.citihandlowy.pl
http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/cd_bankowosc_transakcyjna_formularz_aktywacji.pdf
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/pdf/citidirectmobile_pl.pdf

