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Osobní Elektronický klíč
ActivCard

Klientské číslo

Postup při chybném PIN:

Zadáním chybného PIN třikrát po sobě dojde k zablokování Osobního Elektronického klíče. Na displeji se zobrazí [VOLEJTE RB, 800 900 900].  
V tomto případě kontaktujte prosím infolinku Raiffeisenbank a sjednejte si schůzku na nejbližší pobočce, kde vám bude Osobní Elektronický klíč odblokován.  
Na schůzku si prosím vezměte dva doklady totožnosti s fotografií.

Kódy měn:
Kód Zkratka Měna

11 CZK česká koruna
14 USD americký dolar
15 GBP britská libra
18 CHF švýcarský frank
23 EUR euro
27 JPY japonský jen
28 CAD kanadský dolar
32 PLN polský zlotý
38 RUB ruský rubl
40 HUF maďarský forint

Vybrané kódy bank :
Kód Název

5500 Raiffeisenbank, a.s.
0100 Komerční banka, a.s.
0300 Československá
 obchodní banka, a.s.
2700 UniCredit Bank Czech Rep., a.s.
0600 GE Money Bank, a.s.
0800 Česká spořitelna, a.s.

www.rb.cz Infolinka 800 900 900

ON/CE

CANCEL
ENTER

.

zapnutí Elektronického klíče nebo vymazání posledního zadaného znaku
tlačítko pro výběr v menu
návrat o úroveň výše
potvrzení výběru
desetinná čárka

Popis funkčních tlačítek:

ano

ne

výběr komunikačního kanálu pomocí tlačítka
ON LINE (internet, telefon)
OFF LINE (pošta, fax)

Hlavní menu

certifikační kód

certifikační kód

sdělení autentizačního kódu
do Klientského systému

CERTIF 1 zadání parametrů pro tvorbu certifikačního kódu
číslo vašeho účtu
číslo protiúčtu + kód banky
částka (dvě desetinná místa) + měna (dvoumístný kód)
specifický symbol

číslo Elektronického klíče
čas Elektronického klíče
počet autentizací
počet certifikací

ENTER

informace o Elektronickém klíči ENTER

ENTER

sdělení certifikačního 
kódu do Klientského 
systému

pomocí tlačítka prohlížení
konkrétní operace

ENTER

pomocí tlačítka výběr jedné
z posledních osmi operací

zadejte nový PIN potvrďte nový PIN

ON/CE

sdělení certifikačního 
kódu do Klientského 
systému

ENTER

STATUS

    PIN ENTER

ENTER

5

MEMO 3

2 návrat do
hlavního menu

návrat do
hlavního menu

vložte PIN

:

autentizační kód


