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Je to aplikácia v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje jednoducho potvrdzovať operácie zadaním 
8-miestneho číselného kódu, ktorý sa zobrazí na obrazovke telefónu. Slúži ako bezplatný 
bezpečnostný prvok pre klientov Nonstop bankingu.

AKÉ sú VýhOdy MOBIlNÉhO TOKENu?

  bezpečnosť  
– bezpečnostný kód je generovaný na základe zadania jedinečného vstupného kódu

  vysoký denný limit – môžete si ho nastaviť až na neobmedzený limit

  ochrana PIN kódom – ktorý si sami zvolíte

  jednoduchá obsluha aplikácie a moderný dizajn

ČO pOTREBuJEM NA AKTIVácIu MOBIlNÉhO TOKENu?

Na aktiváciu Mobilného Tokenu potrebujete:

  podporovaný operačný systém, príp. podporovaný mobilný telefón  
– ich aktuálny zoznam nájdete na odkaze:  
https://www.vub.sk/sk/osobne-financie/ucty-platby/nonstop-banking/navody-manualy/

  pripojenie na internet vo fáze aktivácie – na bežné fungovanie nevyžaduje aktívne 
dátové služby, hlasové služby ani nezasiela SMS správy

  registračný kód

  PIN kód na spustenie Mobilného Tokenu

Registračný kód
Je 12-miestny kód, ktorým vo svojom Mobilnom Tokene potvrdíte jeho aktiváciu. Registračný 
kód je zasielaný automaticky po vyžiadaní Mobilného Tokenu do schránky správ v Internet 
bankingu.

PIN kód na spustenie Mobilného Tokenu
Ide o prvotný PIN kód potrebný pri prvotnej aktivácii aplikácie. V procese aktivácie budete 
vyzvaní na jeho zmenu. Zašleme vám ho po vyžiadaní Mobilného Tokenu na vami zvolené 
telefónne číslo formou SMS správy alebo e-mailu so šifrovanou prílohou.

AKO MôŽEM MOBIlNý TOKEN zísKAť?

Mobilný Token si vyžiadate a aktivujete sami prostredníctvom Internet bankingu  
(návod na aktiváciu Mobilného Tokenu nájdete v ďalšej kapitole).

1. ČO JE MOBIlNý TOKEN?

Mobilný Token odporúčame klientom, ktorí sú dlhodobo v zahraničí bez slovenského mobilného čísla, 
alebo pre klientov, ktorí vykonávajú väčšie platby, ako je maximálny limit na bezpečnostnom prvku 
SMS autorizácia. Viac informácií o limitoch bezpečnostných prvkov nájdete na odkaze:
https://www.vub.sk/sk/osobne-financie/ucty-platby/nonstop-banking/bezpecnostne-prvky/.

pOzOR

Mám si Mobilný Token odinštalovať z telefónu, ak som si ho stiahol ešte pred vyžiadaním?
Ak ste si už Mobilný Token stiahli do svojho smartfónu ešte pred jeho vyžiadaním v Internet bankingu, 
nevadí. Stačí, ak v návode na inštaláciu Mobilného Tokenu preskočíte bod na stiahnutie Mobilného 
Tokenu do svojho mobilného telefónu.

pOzOR

https://www.vub.sk/sk/osobne-financie/ucty-platby/nonstop-banking/bezpecnostne-prvky/


2.1 VyŽIAdANIE A AKTIVácIA MOBIlNÉhO TOKENu

Proces úspešnej aktivácie sa skladá z 3 nasledujúcich krokov:
A. vyžiadanie Mobilného Tokenu
B. stiahnutie Mobilného Tokenu
C. aktivácia Mobilného Tokenu v Internet bankingu

A. Vyžiadanie Mobilného Tokenu

Takto sa to podarí:

1.  Mobilný Token si vyžiadate kliknutím na ponuku Nastavenia v Internet bankingu a výberom 
možnosti Žiadosť o Mobilný Token.

2.  Mobilný Token si môžete stiahnuť pre operačné systémy (OS): 
 

 iOS           Android           Java 
 
V prípade, že váš telefón je podporovaný OS Java, vyberte si aj položku Typ telefónu, ktorá 
obsahuje zoznam mobilných telefónov, ktoré podporujú túto aplikáciu. V prípade, že svoj 
telefón nenájdete v tomto zozname, negarantujeme úspešnú aktiváciu Mobilného Tokenu.

3.  V ďalšom kroku si zvolíte:
  spôsob, akým vám zašleme prvotný PIN kód, potrebný na spustenie aplikácie,  

a to formou SMS správy alebo e-mailu
  odkaz s adresou na obchod, v ktorom si aplikáciu bezplatne stiahnete do svojho mobilného 

telefónu, vám zašleme formou SMS správy na vami zvolené telefónne číslo

  Prvotný PIN kód potrebný na spustenie aplikácie vám zašleme formou SMS správy alebo 
e-mailu so šifrovanou prílohou. Na zmenu prvotného PIN kódu budete automaticky vyzvaní 
pri prvom spustení aplikácie.

  Registračný kód, potrebný pri aktivácii Mobilného Tokenu, vám bude automaticky zaslaný 
do schránky správ vášho Internet bankingu.

4.  Na potvrdzovacej obrazovke si dôkladne skontrolujte zadané údaje. Po potvrdení žiadosti 
bezpečnostným prvkom vám budú zaslané všetky potrebné údaje.

5.  Ak bolo vyžiadanie Mobilného Tokenu úspešné, na obrazovke znova vidíte rekapituláciu 
svojej žiadosti.

2. AKO pOuŽíVAť MOBIlNý TOKEN

Pred odoslaním PIN kódu na e-mail vás vyzveme, aby ste vpísali heslo, ktorým chcete prílohu e-mailu 
šifrovať. Toto heslo si zapamätajte. Pri otvorení prílohy e-mailu s PIN kódom budete požiadaní
o jeho zadanie.

AKO sI OdŠIfRuJEM E-MAIl s pIN KódOM?



B. Stiahnutie Mobilného Tokenu

Stiahnite si aplikáciu Mobilný Token do svojho mobilného telefónu kliknutím na odkaz, ktorý 
sme vám zaslali formou SMS správy.

1.     Pri prvom otvorení aplikácie Mobilného Tokenu budete vyzvaní 
na zadanie Registračného kódu, ktorý nájdete v schránke správ 
svojho Internet bankingu, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

2.     V nasledujúcom kroku zadajte prvotný PIN kód,  
ktorý sme vám zaslali formou SMS správy alebo e-mailu.

3.     Následne si sami zvolíte 4- až 8-miestny PIN kód, ktorým budete potvrdzovať zadanie 
v Mobilnom Tokene, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

4.     Po úspešnej zmene PIN kódu vám aplikácia zobrazí 8-miestny kód, ktorý zadáte do svojho 
Internet bankingu.

C. Aktivácia Mobilného Tokenu v Internet bankingu

Aktiváciu Mobilného Tokenu v Internet bankingu začnete kliknutím na ponuku Nastavenia 
a výberom možnosti Aktivácia Mobilného Tokenu.

Ďalej postupujte takto:

1.  8-miestny číselný kód zobrazený vo vašom Mobilnom Tokene prepíšete do zadávacích polí 
vo svojom Internet bankingu.

2.  Zvolíte si denný limit, ktorým chcete pomocou tohto bezpečnostného prvku disponovať.

Obrazovku nevypínajte!  
Zobrazený kód si uchovajte pre druhý krok procesu – pre aktiváciu Mobilného Tokenu, krok C.

pOzOR

Výšku denného limitu vo vašom Mobilnom Tokene môžete nastaviť maximálne do výšky 
limitu bezpečnostného prvku (SMS autorizácia, Token, Mobilný Token alebo Mobilný PIN), 
ktorým aktiváciu Mobilného Tokenu v ďalšom kroku potvrdíte. Ak si chcete zmeniť výšku limitu 
bezpečnostného prvku, je potrebné navštíviť ktorúkoľvek našu pobočku.

pOzOR

Odporúčame vám, aby ste si pred potvrdením údajov na obrazovke vždy 
vypli klávesnicu alebo posunuli prstom obrazovku smerom nadol.

pOzOR



3.  V ďalšom kroku potvrďte aktiváciu. Na obrazovke si dôkladne skontrolujte zadané údaje. 
Po potvrdení aktivácie bezpečnostným prvkom bude váš Mobilný Token aktívny a môžete 
ho okamžite začať používať.

4.  Na obrazovke sa vám zobrazí informácia o úspešnej aktivácii. Teraz je váš Mobilný Token 
úspešne aktivovaný a môžete ho použiť na prihlásenie a autorizáciu operácií v službách 
Nonstop bankingu.

2.2 pRIhlásENIE dO INTERNET BANKINGu MOBIlNýM TOKENOM

Postupujte takto:
1. Zapnite Mobilný Token a vyberte funkciu Vstup.
2.  Do svojho Mobilného Tokenu zadajte jednorazovo vygenerovaný kód z autorizačného 

panela v Internet bankingu, ktorý sa nachádza pod nadpisom: Opíšte tento kód do Tokenu, 
a kliknite na Ďalej.

3.  Zadajte vami zvolený PIN kód pre Mobilný Token a kliknite na Ďalej.
4.  V Internet bankingu zadajte do poľa Jednorazový kód z Tokenu, kód vygenerovaný 

a zobrazený na displeji Mobilného Tokenu.
Po ukončení operácie kliknite v Mobilnom Tokene na tlačidlo Hotovo.

2.3 AuTORIzácIA plATBy MOBIlNýM TOKENOM

Postupujte takto:
1. Zapnite Mobilný Token a vyberte funkciu Platba.
2.  Do svojho Mobilného Tokenu zadajte jednorazovo vygenerovaný kód z autorizačného 

panela v Internet bankingu, ktorý sa nachádza pod nadpisom: Opíšte tento kód do Tokenu, 
a kliknite na Ďalej.

3.  Zadajte vami zvolený PIN kód pre Mobilný Token a kliknite na Ďalej.
4.  V Internet bankingu zadajte do poľa Jednorazový kód z Tokenu, kód vygenerovaný 

a zobrazený na displeji Mobilného Tokenu.
Po ukončení operácie kliknite v Mobilnom Tokene na tlačidlo Hotovo.

2.4 AuTORIzácIA NEfINANČNEJ OpERácIE MOBIlNýM TOKENOM

Postupujte takto:
1. Zapnite Mobilný Token a vyberte funkciu Podpis.
2.  Do svojho Mobilného Tokenu zadajte jednorazovo vygenerovaný kód z autorizačného 

panela v Internet bankingu, ktorý sa nachádza pod nadpisom: Opíšte tento kód do Tokenu, 
a kliknite na Ďalej.

3.  Zadajte vami zvolený PIN kód pre Mobilný Token a kliknite na Ďalej.
4.  Do poľa Jednorazový kód z Tokenu zadajte kód vygenerovaný a zobrazený na displeji 

Mobilného Tokenu.
Po ukončení operácie kliknite v Mobilnom Tokene na tlačidlo Hotovo.

2.5 ĎAlŠIE NAsTAVENIA

V časti Nastavenia si môžete zmeniť nastavenia:

 PIN kód

  jazyk

  skontrolovať verziu aplikácie a pozrieť si tzv. GID verziu  
– na základe nej vieme jednoznačne identifikovať váš Mobilný Token



www.vub.sk      0850 123 000,  *0200 (volanie v cene miestneho hovoru)

O zablokovanie Mobilného Tokenu môžete požiadať v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky 
alebo cez službu KONTAKT 0850 123 000 (v rámci SR) alebo +421 2 48 55 59 70 
(zo zahraničia).

O zrušenie Mobilného Tokenu môžete požiadať v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. 
Podmienkou zrušenia Mobilného Tokenu je, že musíte zároveň vlastniť bezpečnostný prvok 
SMS autorizácia alebo Token.

3. BlOKOVANIE A zRuŠENIE MOBIlNÉhO TOKENu


