KBC Token

Удобно и сигурно средство за
подписване в
KBC Online Bulgaria

Активиране на KBC Token
Можете да активирате KBC Token със SMS и e-mail
или с ПИН плик, който можете да получите от
офис на Банката.

1
2
След вход в KBC Online Bulgaria:
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1. Отворете “Моят профил”
2. Меню „Средства за
сигурност“
3. Бутон „Стартирай активация“

Уверете се, че разполагате с няколко минути за активиране на KBC Token, за да не
прекъсвате процеса по активация

Начин 1: Активиране на KBC Token
(с ПИН плик)
Можете да изберете по
какъв начин ще активирате
своя токен – ПИН плик или
SMS и e-mail.

Ако изберете „с ПИН
плик“, въведете сериен
номер и код от ПИН
плика. Ще последват
две изображения, които
трябва да сканирате.
Следвайте
инструкциите на
екрана или вижте подолу.

Начин 2: Активиране на KBC Token (със SMS
и e-mail) (стъпка 1 )
Ако изберете „със
SMS и e-mail“ следва
да посочите
телефонния номер,
на който да получите
код за активация.

Ще получите SMS с
код на телефона си.
Въведете го в едното
поле, а в другото последните две
цифри от ЕГН.
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Начин 2: Активиране на KBC Token (със SMS
и e-mail) (стъпка 2)

Ще видите замаскиран e-mail адресa*, на който ще получите съобщение, съдържащо
изображение за сканиране. Отворете своя e-mail и следвайте инструкциите на екрана или
вижте по-долу.
*В случай, че този e-mail не е актуален, то следва да подадете нов в офис на Банката

5

Сканиране на първо изображение
ПИН плик: След въвеждане на кода от ПИН плика на екрана на KBC Online Bulgaria ще
видите първото от общо две изображения, което да сканирате
SMS и e-mail: на e-mailа си ще получите първото от общо две изображения, което да
сканирате

Софтуерен токен
• Стартирайте приложението KBC
Token;
• Изберете „Сканирай съобщение
за активация“;
• Включва се камерата на
смартфона и се сканира
изображението;
• Визуализира се код, който се
въвежда в полето „Код“ на KBC
Online Bulgaria;
• Натиска се „Продължи“ и на
двете места, след което
камерата на смартфона се
активира за снимането на второ
изображение.

Хардуерен токен *
• Стартирайте токена с еднократно
натискане на оранжевия бутон;
• На началния екран можете да
зададете предпочитан език и Ви
уведомява, че устройството не е
активирано;
• Натиснете „Продължи“ и ще се включи
камерата;
• Насочете я към първото изображение.
След сканирането му, устройството
приканва да въведете избран от Вас
ПИН Кодът трябва да бъде с дължина от
6 цифри;
• На следваща стъпка въвеждате ПИН
кода отново и се визуализира код,
който въвеждате в полето „Код“ на KBC
Online Bulgaria.
* Хардуерен KBC Token може да закупите от клон на банката

Сканиране на второ изображение
ПИН плик и SMS и e-mail: След въвеждането на
кода се появява второ изображение, което да
сканирате по същия начин.

Софтуерен токен
• Изберете бутона „Продължи“ и се
включва камерата;
• Заснемете второто активационно
изображение;
• Сканирайте изображението и се
появява екран, на който да
въведете собствена парола (6
символа, измислени от Вас);
• Въвеждате ги (ако устройството Ви
поддържа автентификация с
биометрия ще може да
активирате вход с нея);
• Визуализира се втори код, който
въвеждате в поле „Код“ в KBC
Online Bulgaria;

Хардуерен токен
• Токенът ще Ви попита дали кодът,
който сте въвели, е бил приет;

• Потвърждавате с „Да“;
• Включва се камерата за
сканиране на второ изображение;
• След разпознаването му се
изписва вторият активационен код,
който въвеждате в KBC Online
Bulgaria.

След избиране на бутона „Напред“ Вашият токен вече е активиран. На
следващия екран можете да дадете име на тази активация.
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