ViCA használati útmutató
Utolsó frissítés: 2018. szeptember 24.

1. Mire használható a ViCA?
A ViCA (Virtuális Chipkártya Alkalmazás) Android/iOS okostelefonon/táblagépen futó új innovatív személyi hitelesítő
mobilalkalmazás, amellyel a felhasználó az eddigiekhez képest még biztonságosabban tudja igénybe venni a KDB
NetBank, illetve KDB PC Kontakt ügyfélprogram („Electra”) szolgáltatásokat. A ViCA alkalmazással a felhasználó a
NetBankba illetve PC Kontaktba történő bejelentkezését tudja jóváhagyni/elutasítani, illetve a NetBankban, PC
Kontaktban rögzített megbízásokat tudja aláírni vagy az aláírást elutasítani.

2. A ViCA igénybevételének technikai követelményei





Okostelefon vagy táblagép megléte:
o Android eszközök: Android 4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer szükséges.
o iOS eszközök (iPhone/iPad/iPod touch): iOS 8.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer szükséges.
A Bank által SMS-ben küldött ViCA regisztrációs jelszó fogadása.
Az alkalmazás regisztrációjához, illetve használatához működő internetkapcsolat (mobilinternet vagy WiFi) kell
azon készüléken, amelyre a ViCA telepítésre kerül.

3. Kötelező-e a ViCA igénybevétele?
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2019. szeptember 14-étől törvényi előírás alapján csak erős ügyfél-hitelesítésnek megfelelő eljárással lehet igénybe
venni a NetBank és PC Kontakt szolgáltatásokat (mind a szolgáltatásba történő belépés, mind megbízás aláírása során).
Bankunknál az erős ügyfél-hitelesítési eljárás a ViCA alkalmazás használatával valósul meg.

4. Hogyan tudja igénybe venni a ViCA-t
Az igénybevétel előfeltétele, hogy a Banknál már rendelkezzen fizetési számlával és hozzá KDB NetBank és/vagy KDB
PC Kontakt szolgáltatással. Amennyiben Ön már használja ezen elektronikus banki szolgáltatások valamelyikét, a ViCA
igénybevételéhez a számlatulajdonos, illetve a felhasználó egyszeri személyes megjelenése szükséges valamelyik
bankfiókunkban új felhasználói adatlap aláírása végett. Az adatlap aláírását követően az adott felhasználói azonosító
vonatkozásában az adott szolgáltatási csatornán (NetBank és/vagy PC Kontakt) a ViCA használata szükséges mind
bejelentkezéshez, mind megbízás aláírásához.

5. ViCA letöltése és telepítése

Android

iOS

Olvassa le Android mobilkészülékével az itt
látható QR kódot a ViCA alkalmazás
letöltéséhez

Olvassa le iOS mobilkészülékével az itt
látható QR kódot a ViCA alkalmazás
letöltéséhez

Az alkalmazás más módon is megtalálható, telefonkészülékén a hivatalos alkalmazás-áruház (Play
Áruház / App Store) keresőjébe írja be: vica, ezután válassza ki a Cardinal Kft. neve alatt futó ViCA
alkalmazást. Letöltés és telepítés után a ViCA alkalmazás megtalálható lesz a telefonján a többi
alkalmazás között a jobb szélen látható ikonnal.
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2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, 55/C. és 66/A. §-ok.
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6. Első lépések: ViCA jelszó megadása és regisztráció
Ha a telefon magyar nyelvre van állítva, az alkalmazás magyarul fog
elindulni, egyéb esetben angolul. Engedélyezze, hogy a ViCA push
értesítéseket küldhessen a készülékére (iOS készülék esetén erre
vonatkozó engedélykérés fog megjelenni a képernyőn, Android készülékek
esetében a legtöbb esetben alapértelmezetten engedélyezve vannak az
értesítések). A push értesítések révén Ön gyorsan értesülhet, amikor a
ViCA alkalmazás használata szükséges, például amikor belépést kell
engedélyezni vagy megbízást jóváhagyni (aláírni).
ViCA jelszó megadása
A ViCA alkalmazáshoz történő hozzáférést a ViCA jelszó védi, amelyet Önnek az alkalmazás első használatakor kell
beállítania. A ViCA jelszó biztosítja, hogy az alkalmazást csak Ön használhassa, és például a telefon elvesztése esetén
illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Válasszon olyan jelszót, amit Ön könnyen megjegyez, de mások nem tudják
kitalálni, és egyúttal ügyeljen arra is, hogy megfelelően biztonságos jelszót állítson be. Ennek érdekében olyan jelszót
adjon meg, amely megfelel a következő kritériumoknak: a jelszó hossza legalább 8 karakter, továbbá a jelszó tartalmaz
legalább 1 kisbetűt, legalább 1 nagybetűt és legalább 1 számot.
Ne adjon meg olyan jelszót, amit már használ más
felületen/szolgáltatásban, a jelszót ne árulja el másoknak és ne írja
fel sehova, továbbá javasoljuk, hogy a mobilkészülékét, amelyre a
ViCA-t telepítette, védje képernyőzárral is.
A megadott jelszó erősségét az alkalmazás az alábbi skálán egy
csúszka segítségével mutatja. Minél erősebb jelszót ad meg, a
csúszka annál inkább a zöld mező felé mozdul el. A skálán lévő
csúszka csak akkor éri el a maximális erősséget, ha a megadott jelszó
megfelel a fenti kritériumoknak.
A jelszót megerősítés céljából (a véletlen elgépelés elkerülése
érdekében) újra meg kell adnia.
 Az alkalmazás további használata során először mindig ezt a jelszót kell megadnia. A jelszó megadásához (az
alkalmazásba történő belépéshez) is internetkapcsolat szükséges a készüléken. Ha nem megfelelő jelszót ad meg,
akkor 3 hibás próbálkozás után a regisztrált felhasználó kitiltásra kerül a banki rendszeréből. Ebben az esetben
kérjük, forduljon Bankunk telefonos ügyfélszolgálatához (KDB Kontakt) a tiltás feloldása végett.
 Ha nem emlékszik a ViCA jelszavára, akkor a ViCA alkalmazást törölnie kell, majd újra kell telepítenie, melyhez
mindenek előtt Bankunktól új ViCA regisztrációs jelszót kell kérnie.
 A ViCA jelszó megváltoztatására jelenleg nincs lehetőség. Amennyiben ezt szeretné, szüntesse meg a banki
regisztrációt az alkalmazáson belül vagy törölje az alkalmazást, kérjen új ViCA regisztrációs jelszót a Banktól, majd
regisztrálja újra a ViCA-t már az új jelszóval.
 Amennyiben a regisztrált ViCA alkalmazást hordozó mobilkészülékét elvesztette vagy ellopták, kérjük,
haladéktalanul jelentse ezt be Bankunk felé. Ebben az esetben meglévő ViCA regisztrációját érvénytelenítjük, így
illetéktelen hozzáférés esetén nem lesz használható a ViCA. Ezzel együtt jár az is, hogy a ViCA-t Önnek ismételten
be kell majd regisztrálnia, melyhez új ViCA regisztrációs jelszót kell igényelnie Bankunktól.
Regisztráció
Az alkalmazás alján válassza a „Regisztráció” lehetőséget, majd a bankok listájából válassza ki a KDB Bankot.
A KDB Bank kiválasztása után az alkalmazáson belül megnyílik a regisztrációs oldal, ahol az első sorban adja meg a
NetBank és/vagy PC Kontakt szolgáltatásban használatos felhasználói azonosítóját CSOPORT:FELHASZNÁLÓNÉV
formátumban (végig kis- vagy végig nagybetűs formában). A felhasználói azonosító megtalálható a „Felhasználói jogok
összesítő” elnevezésű adatlapon.
A bejelentkezési jelszó sorban a következőt kell megadni:
 Amennyiben Ön már használja a KDB NetBank és/vagy PC Kontakt szolgáltatást, a felhasználói azonosítóhoz
tartozó ugyanazt a bejelentkezési jelszavát adja meg, amivel a KDB NetBank/PC Kontakt szolgáltatásba is
bejelentkezik. Ez a jelszó kis- és nagybetű érzékeny.
 Bejelentkezési jelszóval nem rendelkező új felhasználó részére a Bank SMS-ben küldi meg az adott felhasználói
azonosító regisztrációjához szükséges jelszót (ViCA regisztrációs jelszó), ezt adja meg itt. Ez a jelszó mindaddig
érvényes, amíg nem történik meg az adott felhasználói azonosító sikeres ViCA regisztrációja.
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Az adatok megadása után nyomja meg alul a Rendben gombot. Helytelen felhasználói azonosító és/vagy jelszó
megadása esetén hibaüzenetet kap.
Ha helyesen adta meg az adatokat, akkor pár másodpercen belül SMS-t kap a Banknál megadott telefonszámára. Az
SMS tartalma számokból álló egyszer használatos kód (ViCA regisztrációt megerősítő kód), melyet szintén adjon meg
az alkalmazáson belül, majd nyomja meg alul a Rendben gombot.

Ha ezt a kódot is helyesen adta meg, akkor Ön sikeresen regisztrálta az alkalmazást, melyről üzenetet fog kapni.

 Csak sikeres regisztráció esetén menti el az alkalmazás a megadott ViCA alkalmazásjelszót.
 Amennyiben Ön már használja a ViCA-t más bank által nyújtott szolgáltatásban, ugyanabba a ViCA alkalmazásba
kell a KDB Bankot is regisztrálnia. Ebben az esetben a már meglévő ViCA jelszava nem változik.
 Egyazon eszközön futó ViCA alkalmazás egyszerre csak egy KDB Bankos regisztrációt tud kezelni. Amennyiben a
számlatulajdonos több felhasználóval rendelkezik, az egyes felhasználók ViCA regisztrációja csak egymástól eltérő
készülékeken valósítható meg.
 Meglévő NetBank/PC Kontakt bejelentkezési jelszavával csak az első alkalommal tudja regisztrálni a ViCA-t,
minden további regisztráció esetén (pl. másik telefonon szeretné használni a ViCA-t) már új ViCA regisztrációs
jelszót kell igényelnie a Banktól.
 Amennyiben az alkalmazást másik készülékre kívánja telepíteni (pl. telefont cserél), töltse le a ViCA alkalmazást
arra a készülékre is. Az újonnan telepített ViCA alkalmazást ismét be kell regisztrálnia a fent leírt lépések
megismétlésével. Ehhez először új ViCA regisztrációs jelszót kell kérnie a Banktól. Egyazon felhasználónak
egyidőben csak egyetlen érvényesen regisztrált ViCA alkalmazása lehet, ezért az új eszközön történt sikeres
regisztráció után a régi telefonján a ViCA alkalmazás már nem használható.
 TIPP: ha előre tudható, hogy a ViCA alkalmazás újraregisztrálására lesz szükség (pl. telefont cserél), úgy meglévő
érvényes ViCA regisztráció birtokában lehetősége van új ViCA regisztrációs jelszót igényelnie szabadformátumú
levélben leírt kérés formájában is a KDB NetBankon vagy KDB PC Kontakton keresztül. A ViCA regisztrációs jelszó
SMS-ben történő megérkezésével egyidejűleg a korábbi ViCA regisztráció érvényét veszti, így mindenképpen új
regisztráció szükséges. A ViCA regisztrációs jelszó addig érvényes, amíg nem történik az adott felhasználói
azonosítóval sikeres ViCA regisztráció.
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7. Bejelentkezés a KDB NetBankba ViCA-val
Előfeltétel: az adott felhasználói azonosítónak rendelkeznie kell érvényes ViCA regisztrációval (lásd 6. pont).
A bejelentkezést a NetBank bejelentkezési weboldalán (https://netbank.kdb.hu) keresztül kell elindítani. Itt kérjük,
válassza a „Bejelentkezés ViCA alkalmazással” lehetőséget.

Adja meg a felhasználói azonosítóját CSOPORT:FELHASZNÁLÓNÉV formátumban, majd kattintson a Belépés gombra.
A felhasználói azonosító megtalálható a „Felhasználói jogok összesítő” elnevezésű adatlapon.

A Belépés gombra kattintva a felületen megjelenő utasításokat követve indítsa el mobilkészülékén a ViCA alkalmazást.

A mobilkészülékére ekkor automatikusan érkezik egy push értesítés üzenet is, amely jelzi Önnek, hogy a ViCA
használata szükséges és lépjen be oda. (Amennyiben a push értesítés ki van kapcsolva készülékén vagy nem kap ilyen
értesítést, a ViCA alkalmazás akkor is használható.)
A ViCA jelszó megadása után a ViCA-ban automatikusan megjelenik egy
képernyő a Bank nevével, logójával, alatta pedig a bejelentkezés
legfontosabb adataival (felhasználói azonosító, felhasználó neve,
bejelentkezés-kezdeményezés időpontja). Az alkalmazás alján lévő
„Rendben” gombbal Ön jóváhagyhatja, a „Mégsem” gombbal pedig
elutasíthatja a bejelentkezést.
Jóváhagyás esetén a böngészőjében a bejelentkezés automatikusan
megtörténik és elkezdheti a NetBank használatát.
TIPP: Egyazon mobileszközön is történhet a NetBank és a ViCA használata.
Ilyen esetben a telefonon használt böngészőben kezdeményezze a
NetBankba történő bejelentkezést, amelyet ViCA-ban hagyjon jóvá, majd
ezután térjen vissza a böngészőbe, ahol megtörténik a bejelentkezés
automatikusan.
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8. Megbízás aláírása a KDB NetBankban ViCA-val
Előfeltétel: az adott felhasználói azonosítónak rendelkeznie kell érvényes ViCA regisztrációval (lásd 6. pont).
Ha egy vagy több megbízást szeretne aláírni, a NetBank szolgáltatást a megszokott módon tudja használni. A megbízás
aláírásánál a korábban megszokott SMS aláírási kód megadása helyett azonban a megbízás alján egy tájékoztatás
látható, hogy az aláírás ViCA-val fog történni.

A Rendben gombra kattintva a felületen megjelenő utasításokat
követve indítsa el mobilkészülékén a ViCA alkalmazást. Ebben az
esetben is automatikusan érkezik egy push értesítés üzenet a
mobilkészülékére, ami figyelmezteti Önt, hogy lépjen be a ViCA
alkalmazásba.
A ViCA jelszó megadása után a ViCA-ban automatikusan megjelenik az aláírási
képernyő a Bank nevével, logójával, illetve az aláírandó megbízás(ok)
legfontosabb adataival (megbízás típusa, terhelendő számlaszám,
kedvezményezett számlaszám, összeg, tételszám, mindösszesen érték). Ha
többtételes megbízási csomagot ír alá, a képernyőn lefelé görgetve tudja
megtekinteni az egyes tételek adatait. Ha több (különböző típusú) megbízási
csomagot ír alá egyszerre, a csomagok nevét a ViCA kilistázza, amelyek tételes
tartalmát egyesével tudja megtekinteni.
Az alkalmazás alján lévő „Rendben” gombbal Ön jóváhagyhatja, a „Mégsem”
gombbal pedig elutasíthatja az aláírást. Jóváhagyás előtt mindig ellenőrizze a
megbízás részleteit! Ha mindent rendben talál, nyomja meg a „Rendben"
gombot, ezzel megtörténik a megbízás(ok) aláírása, melynek ténye a
böngészőjében automatikusan megjelenik.
Azonnali beküldésnél a ViCA-ban lévő Rendben gomb megnyomásával Ön
nemcsak aláírja, hanem rögtön be is küldi a Bankba a megbízást.
Előkészített csomag(ok) ViCA-val történő aláírása esetén csak maga az aláírás
történik meg, ezt követően a csomago(ka)t még be kell küldeni a Banknak a
megszokott módon.
TIPP: Egyazon mobileszközön is történhet a NetBank és a ViCA használata.
Ilyen esetben a telefonon használt böngészőben kezdeményezze a bejelentkezést/aláírást, amelyet ViCA-ban hagyjon
jóvá, majd ezután térjen vissza a böngészőbe, ahol megtörténik a bejelentkezés/aláírás automatikusan.
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9. Bejelentkezés a PC Kontakt ügyfélprogramba ViCA-val
Előfeltétel: az adott felhasználói
azonosítónak rendelkeznie kell érvényes
ViCA regisztrációval (lásd 6. pont).
Amennyiben
a
programba
első
alkalommal történik a bejelentkezés,
úgy meg kell adni az ügyfél 7-jegyű
ügyfél-azonosítóját,
a
csoport
azonosítót (rövidnevet), illetve a
felhasználónevet. Ezt követően a
„Rendben” gombra kattintva indítható
el az online csatlakozás a bank
rendszerével.

Amennyiben az adott felhasználó a bank rendszerében
úgy van beállítva, hogy a bejelentkezés ViCA
használatával történik, úgy a program jelzi, hogy indítsa
el a ViCA alkalmazást és benne hagyja jóvá a
bejelentkezést.
Ugyanez a kérés jelenik meg akkor is, ha a felhasználó
korábban hagyományos bejelentkezési jelszóval
használta a programot, de legutolsó online
bejelentkezése óta a banki rendszerben e felhasználó
bejelentkezési hitelesítése módosításra került ViCA-ra.
Ebben az esetben az online csatlakozás alkalmával
egyszer még meg kell adni a bejelentkezési jelszót, ezt
követően nyílik meg a lehetőség a belépés
jóváhagyására ViCA-ban. Az ezt követő további
bejelentkezések során a bejelentkezési jelszó magadása
helyett a bejelentkezés ViCA-ban történő jóváhagyását
fogja kérni a rendszer.
A mobilkészülékére ekkor automatikusan érkezik egy push értesítés üzenet is,
amely jelzi Önnek, hogy a ViCA használata szükséges és lépjen be oda.
(Amennyiben a push értesítés ki van kapcsolva készülékén vagy nem kap ilyen
értesítést, a ViCA alkalmazás akkor is használható.)
A ViCA jelszó megadása után a ViCA-ban automatikusan megjelenik egy
képernyő a Bank nevével, logójával, alatta pedig a bejelentkezés legfontosabb
adataival (felhasználói azonosító, felhasználó neve, bejelentkezéskezdeményezés időpontja). Az alkalmazás alján lévő „Rendben” gombbal Ön
jóváhagyhatja, a „Mégsem” gombbal pedig elutasíthatja a bejelentkezést.
Jóváhagyás esetén a programba történő bejelentkezés automatikusan
megtörténik, és elkezdheti a PC Kontakt használatát.
 FONTOS: a PC Kontakt ügyfélprogramba történő lokális (offline) belépésre
ViCA segítségével nincsen mód. Ha az adott felhasználó bejelentkezéséhez
ViCA használata szükséges, úgy a programba csak online módon történő
bejelentkezés lehetséges (a program jobb felső részében található telefon ikon
segítségével). A programba való offline bejelentkezés csak olyan felhasználóval
lehetséges, akinél a bejelentkezési hitelesítés hagyományos bejelentkezési
jelszóval történik.
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10. Megbízás aláírása a KDB PC Kontaktban ViCA-val
Előfeltétel: az adott felhasználói azonosítónak rendelkeznie kell érvényes ViCA regisztrációval (lásd 6. pont).
Ha egy vagy több megbízást szeretne aláírni, a megbízások rögzítésére, előkészítésére a megszokott módon tudja
használni a PC Kontakt ügyfélprogramot. Az aláírás a fix aláírási jelszó megadása helyett azonban ViCA-val fog történni.

Az Aláírás funkcióban válassza ki az aláírni kívánt csomago(ka)t, majd az Aláírás gombra kattintva válassza ki azt a
felhasználót, aki az aláírást el fogja végezni. Amennyiben az adott felhasználó a banki nyilvántartás szerint ViCA-val ír
alá, úgy a felhasználó kiválasztását követően az alábbi módon jelzi a program, hogy indítsa el a ViCA alkalmazást és
benne írja alá a csomago(ka)t.
ViCA-val történő aláírást csak a banki rendszerhez online csatlakozott programmal lehet kezdeményezni (offline aláírás
nem lehetséges vele), így ha a program nincs online bejelentkezve, akkor a ViCA-val történő aláírás előfeltételeként a
program kérni fogja az online csatlakozást.

A felületen megjelenő utasításokat követve indítsa el a mobilkészüléken a ViCA alkalmazást. Ebben az esetben is
automatikusan érkezik egy push értesítés üzenet a mobilkészülékére, ami figyelmezteti Önt, hogy hogy lépjen be a
ViCA alkalmazásba.
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A ViCA jelszó megadása után a ViCA-ban automatikusan megjelenik az
aláírási képernyő a Bank nevével, logójával, illetve az aláírandó
megbízás(ok) legfontosabb adataival (megbízás típusa, terhelendő
számlaszám, kedvezményezett számlaszám, összeg, tételszám,
mindösszesen érték). Ha többtételes megbízási csomagot ír alá, a
képernyőn lefelé görgetve tudja megtekinteni az egyes tételek adatait. Ha
több (különböző típusú) megbízási csomagot ír alá egyszerre, a csomagok
nevét a ViCA kilistázza, amelyek tételes tartalmát egyesével tudja
megtekinteni.
Az alkalmazás alján lévő „Rendben” gombbal Ön jóváhagyhatja, a
„Mégsem” gombbal pedig elutasíthatja az aláírást. Jóváhagyás előtt
mindig ellenőrizze a megbízás részleteit! Ha mindent rendben talál,
nyomja meg a Rendben gombot, ezzel a programban automatikusan
megjelenik az érvényes aláírás ténye.
Előkészített csomag(ok) ViCA-val történő aláírása esetén csak maga az
aláírás történik meg, ezt követően a csomago(ka)t még be kell küldeni a
Banknak a megszokott módon.

 Csak regisztrált PC Kontakt programban lehet megbízás(oka)t aláírni. Amennyiben a program még nem lett
regisztrálva, kérjük, végezze el a program regisztrációját a felhasználói kézikönyvben leírt módon (regisztrációs
megbízás készítésével, aláírásával és beküldésével).
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