
ViCA
Virtuális chipkártya alkalmazás



Public

okostelefon alkalmazás a K&H web 
Electra eléréséhez 

2

kényelmes
nincs szükség token és egyéb kiegészítő telepítésére

díjmentes
az alkalmazás használata nem jár költséggel

biztonságos
kétcsatornás és két faktoros azonosítás, valamint RSA titkosítás a legmagasabb 
biztonsági sztenderdeknek megfelelően

széles körben használható
Android és iOS okostelefonon elérhető
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3 egyszerű lépés a kezdéshez
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kössön szerződést
hívja a K&H Vállalati ügyfélszolgálatot a +36 1 468 7777-es telefonszámon

töltse le az alkalmazást
telepítse a ViCA alkalmazást Android vagy iOS készülékére

regisztráljon
adja meg az alkalmazásban jelszavát és személyes azonosítóját

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.cardinal.vica
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.cardinal.vica
https://itunes.apple.com/hu/app/vica/id821510523?l=hu&mt=8
https://itunes.apple.com/hu/app/vica/id821510523?l=hu&mt=8
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első használat
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Indítsa el a ViCA 
alkalmazást és adja meg 
jelszavát. Az alkalmazás 
további használata során 

először mindig ezt a 
jelszót kell megadnia.

Adja meg K&H 
énazonosítóját és 

regisztrációs jelszavát, 
amelyet a szerződés 

feldolgozását követően 
kap meg SMS-ben.

Ha helyesen megadta az 
azonosítóját és jelszavát, 

akkor pár másodperc 
múlva kap egy azonosító 

kódot tartalmazó SMS-t. A 
ViCA alkalmazásban ezt a 

kódot is adja meg.

ha az SMS kódot helyesen megadta, akkor sikeresen elvégezte a 
regisztrációt és használhatja az alkalmazást. 
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belépés és tranzakciók jóváhagyása a 
K&H web Electrában
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a www.kh.hu/electra oldalon 
kattintson a „ViCA belépés” 
gombra

adja meg K&H énazonosítóját és 
kattintson a „belép” gombra

indítsa el okostelefonján a ViCA 
alkalmazást és adja meg 
jelszavát

kattintson a „kijelölt csomagok 
aláírása” gombra a web Electrában

aláírás ViCA segítségével, kattintson 
a „Rendben” gombra

indítsa el okostelefonján a ViCA 
alkalmazást és adja meg jelszavát

tekintse meg az aláírandó megbízás 
részleteit a ViCA alkalmazásban

kattintson a ViCA alkalmazásban az 
„OK” gombra a jóváhagyáshoz

http://www.kh.hu/electra
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technikai problémája van?
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hívja a K&H Vállalati ügyfélszolgálatot a +36 1 468 7777-es telefonszámon, 
majd adja meg:

K&H énazonosítóját

és ePIN kódját
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