První přihlášení do eBankingu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zadání www stránky v internetovém prohlížeči
Zadání uživatelského jména a hesla
Zadání autentizačního kódu
Vynucená změna hesla
Zprávy pro klienta
Bezpečnostní omezení
Další dotazy

1. Zadání www stránky v internetovém prohlížeči
Do eBankingu se přihlašujte jen přes
1) www.vr-nopf.cz
2) Přes odkaz Internetové bankovnictví budete přesměrování na stránky eBankingu.

Stránky eBankingu jsou na (https://raiba.cz)

2. Zadání uživatelského jména a hesla
Stisknutím tlačítka PŘIHLÁSIT nebo záložky eBanking bude aktivováno autorizované přihlášení.
Uživatelské jméno je uvedené ve Smlouvě o používání služby eBanking. Heslo
pro první přihlášení najdete natištěné uvnitř obálky (maileru).
Po zadání údajů stiskněte tlačítko Pokračovat.
Pozn. Pro přechod mezi Uživatelské jménem a heslem používejte myš nebo tabelátor, po stisknutí klávesy
ENTER jsou již vyhodnocovány vstupní údaje.

3. Zadání autentizačního kódu
Jako autentizační kód zadejte číslo z obdrženého autentizačního zařízení. Například: DIGIPAS GO1.

Autentizační zařízení:

Autentizační kód je platný maximálně 20 sec.

4. Vynucená změna hesla
Při prvním přihlášení je požadována vždy změna hesla. Dodržujte požadavky
na heslo.
•

Délka hesla musí být minimálně 7 a maximálně 50 znaků.

•

Nelze používat předchozí použité heslo.

•

Heslo nesmí být shodné s uživatelským jménem.

Do pole “stávající heslo“ vyplňte heslo pro první přihlášení, které jste našli v obálce (maileru).
Do pole “nové heslo“ vyplňte své nové heslo. Do pole
“nové heslo znovu“ vyplňte opět své nové heslo.
Pozn. Zde také platí, že pro přechod mezi položkami používejte myš nebo tabelátor, po stisknutí klávesy
ENTER jsou již vyhodnocovány vstupní údaje.

5. Zprávy pro klienta

Aby bylo zaručeno, že si klient nové zprávy přečte, je přístup povolen do
eBankingu až po jejich přečtení.
Kliknutím na pořadové číslo nebo dvojklikem na řádek zobrazíte pod přehledem
zpráv detail. Červená uzavřená obálka se pak změní na žlutou ( ). Pokud
neexistuje již žádná nepřečtená zprava ( ), pak je možné záložku eBanking
používat.

6. Bezpečnostní omezení

Z bezpečnostního hlediska je aplikace nastavena tak, že pokud 20 minut
nedochází k aktivní komunikaci mezi počítačem klienta a aplikací, dojde k
automatickému odhlášení. Při následující aktivní operaci bude systém požadovat opět
přihlašovací údaje.

7. Další dotazy

Při nejasnostech volejte poradce na provozech:
• Cheb
• Plzeň
• Karlovy Vary.

