Lisävahvistustekstiviesti

Lisävahvistus tekstiviestillä
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Aktia lähettää tekstiviestitse lisävahvistuskoodin verkkopankin sisäänkirjautumisen, Aktian
sovellusten käyttöönoton ja tiettyjen verkkopankkimaksujen yhteydessä. Lisävahvistuksen
tarkoituksena on vähentää pankkitunnusten väärinkäyttöä ja verkkorikollisuutta.

Pyydämme sinulta lisävahvistuksen kertakäyttökoodilla aina seuraavissa tapauksissa:
•

Mobiilipankin käyttöönotto

•

Aktia Walletin käyttöönotto

•

Verkkomaksu

Pyydämme sinulta lisävahvistusta ajoittain
seuraavissa tapauksissa:
•

Verkkopankin sisäänkirjautuminen

•

Verkkopankin kautta vahvistettavat maksut

•

Verkkopankin tiliotteiden, tilitapahtumien ja korttitapahtumien haku

•

Verkossa tehdyt korttimaksut

Vähennä lisävahvistuksien määrää
Ota käyttöösi mobiilipankki
Mobiilipankissa voit kirjautua ja vahvistaa maksuja PIN-koodilla tai
sormenjäljelläsi. Huomioithan, että Face ID:tä ei vielä tueta maksujen
vahvistamisessa. Lisävahvistus vaaditaan mobiilipankin käyttöönoton
yhteydessä, mutta tämän jälkeen lisävahvistusta ei enää tarvita.
Ota käyttöösi Aktia Wallet -sovellus
Aktia Wallet -sovelluksessa voit vahvistaa verkossa tehdyt korttimaksut PIN-koodilla tai sormenjäljelläsi. Ota Wallet Varmenne
käyttöön sovelluksen sivuvalikosta. Lisävahvistus vaaditaan
Aktia Walletin käyttöönoton yhteydessä, mutta tämän jälkeen
lisävahvistusta ei enää tarvita.
Määrittele vastaanottajat luotetuiksi verkkopankissa
Voit määritellä maksujen vastaanottajia luotetuiksi verkkopankissa,
jolloin lisävahvistusta ei vaadita. Tämä toiminto on kätevä, jos teet
usein saman maksun samalle vastaanottajalle.
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Näin lisävahvistus toimii
Mobiilipankin käyttöönotto
1. Vahvista puhelinnumerosi painamalla ’Jatka’.
2. Saat puhelimeesi lisävahvistuskoodin 				
tekstiviestillä lähettäjänä Aktia. Koodi
on voimassa 3 minuuttia.
3. Syötä vahvistuskoodi ja vahvista.
4. Valmista tuli! Mobiilipankki on nyt käytössäsi.

Mobiilipankin käyttöönoton jälkeen lisävahvistusta ei enää tarvita. Jatkossa
kirjaudut sovellukseen ja vahvistat maksut helposti joko valitsemallasi PINkoodilla tai sormenjälkitunnistuksella. Säilytäthän kuitenkin avainlukukorttisi
vielä verkkopankkia ja asiointipalveluja varten.
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Aktia Wallet -sovelluksen käyttöönotto
1. Syötä puhelinnumerosi sovellukseen.
2. Saat puhelimeesi lisävahvistuskoodin tekstiviestillä lähettäjänä AktiaWallet. Koodi on
voimassa 30 minuuttia tai seuraavan koodin
lähetykseen.
3. Syötä vahvistuskoodi.
4. Siirryt seuraavaksi syöttämään muut tiedot
sovelluksen käyttöönottoa varten.

Aktia Walletin käyttöönoton jälkeen lisävahvistusta ei enää tarvita. Jatkossa
kirjaudut sovellukseen ja vahvistat maksut helposti joko valitsemallasi
PIN-koodilla, sormenjälkitunnistuksella tai Face ID:llä. Säilytäthän kuitenkin
avainlukukorttisi vielä verkkopankkia ja asiointipalveluja varten.
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Kirjautuminen verkkopankkiin
Pyydämme sinulta ajoittain lisävahvistusta verkkopankin sisäänkirjautumisen yhteydessä.

1. Saat puhelimeesi lisävahvistuskoodin tekstiviestillä lähettäjänä Aktia.
2. Syötä vahvistuskoodi verkkopankissa sille varattuun kenttään.
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Verkkomaksun vahvistaminen
Pyydämme sinulta lisävahvistuksen kertakäyttökoodilla aina verkkomaksun vahvistamiseen.

1. Saat puhelimeesi lisävahvistuskoodin tekstiviestillä lähettäjänä Aktia.
2. Syötä vahvistuskoodi sille varattuun kenttään.

(yrityksen nimi)

