Za aktivacijo mobilnega žetona morate imeti nameščeno aplikacijo Mobilna banka GO!.
Priporočamo vam, da Mobilni žeton aktivirate v Online banki, saj je postopek hitrejši, v kolikor pa želite, lahko
zahtevek za aktivacijo oddate v katerikoli poslovni enoti UniCredit Bank.

Postopek aktivacije (za pomoč pri aktivaciji so pod navodili slike):
Korak 1: V Online banki izberite zavihek Osebni računi – Podrobnosti in naročila – Naročilo storitev – Aktivacija
mobilnega žetona (Korak 1a). Odprl se bo obrazec, v katerem preverite svojo telefonsko številko. Obrazec
podpišite in oddajte (Korak 1b).
Korak 2: Po oddaji zahtevka boste prejeli SMS sporočilo z aktivacijsko kodo. Zaženite aplikacijo Mobilna banka
GO! in kliknite na gumb ''Aktiviraj mobilni žeton'' (Korak 2a). Nato v polje ''Uporabniško ime''1 vnesite svoje
uporabniško ime, v polje ''Aktivacijska koda'' pa vnesite 16-mestno aktivacijsko kodo, ki ste jo prejeli v SMS
sporočilu2 (Korak 2b).
Korak 3: Izberite 6 do 8-mestni PIN za vstop, ki naj bo znan samo vam. Po uspešni potrditvi PIN kode boste prejeli
t. i. asociacijo, in sicer se bo prikazala zastava določene države. To zastavo si zapomnite, saj se vam bo prikazala
ob vsakem vpisu. V kolikor ste vnesli pravilno PIN kodo, se bo prikazala vaša zastava. V nasprotnem primeru, če
boste vnesli napačen PIN, pa se bo prikazala druga zastava in vsa generirana gesla bodo napačna.
S korakom 3 je proces aktivacije Mobilnega žetona zaključen in v kolikor ste podatke vnesli pravilno, lahko
uspešno uporabljate Mobilni žeton.
Za dodatne informacije pokličite brezplačno telefonsko številko 080 88 00 in naši svetovalci bodo z veseljem
odgovorili na vaša vprašanja ter vam pomagali pri morebitnih težavah.

1

Vaše uporabniško ime je identično tistemu, ki ga uporabljate za vstop v Online banko. Če je ne uporabljate, pa ste si ga
izbrali ob sklenitvi pogodbe za aktivacijo Mobilne banke GO! v poslovni enoti.
2
Pri telefonih z operacijskim sistemom Android bo aplikacija avtomatsko uvozila aktivacijsko kodo iz SMS sporočila, pri
mobilnih telefonih z operacijskim sistemom iOS jo boste morali prepisati sami.
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