CIB Hard Token
A CIB Hard Token a fizikai tokenek megújult verziója, melynek díjairól1 a hatályos Kondíciós Listában
talál tájékoztatást.
Ha Ön már rendelkezik CIB Hard Tokennel, az alábbiak szerint léphet be és hagyhat jóvá
tranzakciókat:
Belépés a CIB Internet Bankba és a CIB Bank Online csatornára:
1) A szolgáltatás indítását követően a felületen be kell írni a 8 számjegyű felhasználói azonosítót,
melyet a szerződéshez tartozó Felhasználói melléklet dokumentum tartalmaz.
2) A CIB Hard Token eszközt kapcsolja be az OK gomb megnyomásával, majd adja meg a korábban
beállított 4 számjegyű PIN kódot, és nyomja meg újra az OK gombot!
3) Ha a PIN kódot sikeresen adta meg, és a képernyőn a SELECT feliratot látja, nyomja meg az 1es gombot (Login) a 6 jegyű egyedi kód generálásához!
4) A kódot írja be a CIB Internet Bank vagy a CIB Bank Online felületén a Token által generált jelszó
mezőbe!
5) Válassza az online felületen a Belépés opciót!

Belépés CIB Business Online csatornára:
1) A szolgáltatás indítását követően a felületen válassza a Bejelentkezés tokennel lehetőséget,
és adja meg a felhasználói azonosítót, melyet a szerződéshez tartozó Felhasználói melléklet
dokumentum tartalmaz.
2) A CIB Hard Token eszközt kapcsolja be az OK gomb megnyomásával, majd adja meg a korábban
beállított 4 számjegyű PIN kódot, és nyomja meg újra az OK gombot!
3) Ha a PIN kódot sikeresen adta meg, és a képernyőn a SELECT feliratot látja, nyomja meg az 1es gombot (Login) a 6 jegyű egyedi kód generálásához!
4) A kódot írja be a CIB Business Online felületen a „Token kód mezőbe!
5) Válassza az online felületen a Bejelentkezés opciót!
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A termék részletes feltételeit az Általános Vállalati Üzletszabályzat, a CIB Internetalapú Elektronikus Szolgáltatásokra
vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat,
továbbá a CIB Bank Online felhasználói kézikönyve, valamint a vonatkozó Kondíciós Listák tartalmazzák.

Megbízások aláírása CIB Internet Bankon:
1) Adja meg a megbízás adatait!
2) A CIB Hard Token eszközt kapcsolja be az OK gomb megnyomásával, majd adja meg a korábban
beállított 4 számjegyű PIN kódot, és nyomja meg újra az OK gombot!
3) Ha a PIN kódot sikeresen adta meg, és a képernyőn a SELECT feliratot látja, nyomja meg a 2-es
gombot (Sign)!

4) A CIB Internet Bank felületén a forgó nyilakat ábrázoló ikon megnyomását követően
megjelenik egy 8 számjegyből álló Megerősítő kód, melyet írjon be a CIB Hard Token eszközbe,
majd nyomja meg újra az OK gombot!
5) A CIB Hard Token által generált kódot írja be a CIB Internet Bank felületén a Token által
generált jelszó mezőbe!
6) Válassza az online felületen az OK opciót, amellyel a tranzakció aláírásra kerül!

Megbízások aláírása CIB Business Online-on:
1) Adja meg a megbízás adatait!
2) A CIB Hard Token eszközt kapcsolja be az OK gomb megnyomásával, majd adja meg a korábban
beállított 4 számjegű PIN kódot, és nyomja meg újra az OK gombot!
3) Ha a PIN kódot sikeresen adta meg, és a képernyőn a SELECT feliratot látja, nyomja meg a 2-es
gombot (Sign)!
4) A CIB Business Online felületén megjelenő 8 számjegyű Ellenőrző kódot írja be a CIB Hard
Token eszközbe, majd nyomja meg újra az OK gombot!
5) A CIB Hard Token által generált kódot írja be a CIB Business Online felületén az Aláíró kód
mezőbe!
6) Válassza az online felületen a Rendben opciót, amellyel a tranzakció aláírásra kerül!

CIB Business Online felületen
megjelenő Ellenőrző kód
CIB Hard Token által generált, CIB
Business Online felületre rögzítendő
Aláíró kód

Megbízások aláírása CIB Bank Online internetbankon:
Átutalási megbízások és mobilegyenleg-feltöltés aláírása
1) Adja meg a megbízás adatait!
2) A CIB Hard Token eszközt kapcsolja be az OK gomb megnyomásával, majd adja meg a
korábban beállított 4 számjegyű PIN kódot, és nyomja meg újra az OK gombot!
3) Ha a PIN kódot sikeresen adta meg, és a képernyőn a SELECT feliratot látja, nyomja meg a
3-as gombot (Pay)!

4) A CIB Hard Token első beviteli mezőjébe írja be a felületen is kiemelt
számlaszám/telefonszám utolsó 4 számjegyét, majd nyomja meg az „OK” gombot!
5) A CIB Hard Token második beviteli mezőjébe írja be a felületen is kiemelt, küldeni kívánt
összeget, majd nyomja meg az „OK” gombot!
6) A harmadik beviteli mezőbe ne írjon semmit, csak nyomja meg az „OK” gombot!
7) Ezt követően a CIB Hard Token-en megjelenő 8 számjegyű kódot adja meg a felületen!
8) Végül válassza az online felületen a Rendben opciót, amellyel a tranzakció aláírásra kerül!

Egyéb megbízások aláírása
1) Adja meg a megbízás adatait!
2) A CIB Hard Token eszközt kapcsolja be az „OK” gomb megnyomásával, majd adja meg a
korábban beállított, 4 számjegyből álló PIN kódot, és nyomja meg újra az „OK” gombot!
3) Amennyiben a PIN kódot sikeresen adta meg, és a képernyőn a SELECT feliratot látja, nyomja
meg a 1-es gombot (Login)!
4) Ezt követően a CIB Hard Tokenen megjelenő 6 számjegyű kódot adja meg a felületen.
5) Válassza az online felületen a „Rendben” opciót, amellyel a tranzakció aláírásra kerül!

