Sberbank Mobilbank
Felhasználói kézikönyv
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Bevezető

A felhasználói kézikönyv segítséget nyújt a Sberbank mobilbank
használatában, továbbá röviden magában foglalja az alkalmazással
kapcsolatos fontos tudnivalókat.
Az alkalmazás könnyebb kezelhetőséget biztosít ügyfeleink számára,
segítségével a napi pénzügyek rendezése sokkal gyorsabb és egyszerűbb, mindemellett számos hasznos információ is elérhető számukra
az applikáción belül.
A Sberbank mobilbank alkalmazás a következő funkciókkal segíti
napi pénzügyeinek intézését:
•

BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS (belépés és megbízás aláírásának lehetősége ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel)

•

LEKÉRDEZÉSEK (számlatörténet, egyenlegek, aláírásra váró
tételek, üzenetek)

•

MEGBÍZÁSOK (forint- és deviza megbízások, rögzítése)

•

EGYÉB FUNKCIÓK (magyar és angol nyelven is elérhető, árfolyamok, ATM és bankfiók kereső, hírek, elérhetőségek)
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LETÖLTÉS

Sberbank Mobilbank elérhető IOS operációs rendszerű, Huawei valamint Android operációs
rendszerű készülékére, melyet IOS esetén az Apple Store-ból, Android esetén a Google Play
Áruházból, Huawei esetén pedig az AppGallery-ből tud letölteni.

REGISZTRÁCIÓ

A Sberbank Mobilbank alkalmazást az alábbi módon kell regisztrálnia készülékén:

1.

A „Bejelentkezés” gombra nyomva a regisztrációs felületen tud tovább haladni a folyamatban.

Sberbank Mobilbank telepítése
2.

Az „Azonosító hozzáadása” felületen meg kell adnia a regisztrálandó Netbank felhasználóját (felhasználói azonosító, jelszó).

3.

Az „SMS kód” felületen azonosítania kell a regisztrálandó
Netbank felhasználóját, meg kell adnia az aláíró eszközt,
melyre ezt követően egy SMS kód fog érkezni.
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4.

A kód begépelése után az „Azonosítás” gombra nyomva meg
kell adnia egy 6 jegyű MPIN kódot, majd a következő felületen meg kell erősíteni a már előzőleg megadott MPIN kódot.

5.

MPIN kód megadása után tudja beállítani a biometrikus
azonosítást, amennyiben készüléke alkalmas arra (Touch ID,
Face ID). Az azonosítási mód beállítása előtt el kell fogadnia
egy arra vonatkozó tájékoztatót, a „A tájékoztatót megismertem és elfogadom” négyzet bejelölésével.
A későbbiekben a megadott MPIN kóddal, vagy biometrikus
azonosítással tud belépni az alkalmazásba, vagy tudja aláírni tranzakcióit.
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BEJELENTKEZTÉS

A már rendelkezésre álló SMS jóváhagyás mellett már a Sberbank Mobilbank alkalmazás segítségével (QR kóddal, „Azonnali értesítéssel” majd Biometrikus/MPIN-el való azonosítással) is
beléphetnek Netbank felületünkre, illetve a Netbankban indított tranzakcióikat is jóváhagyhatják az új funkciók segítségével.
Az új bejelentkezési és aláírási lehetőségek csak azon ügyfeleink számára lesznek elérhetőek,
akik letöltötték és okostelefonjukon telepítették a Sberbank Mobilbank alkalmazást, valamint rendelkeznek mobilbank regisztrációval.
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Mit jelent ez a gyakorlatban?
Ügyfeleink a bejelentkezés és tranzakció (vagy egyéb művelet) aláírása során választhat az új
lehetőségek között.
Bejelentkezés QR kóddal
Amennyiben QR kóddal szeretné azonosítani magát:
•

A Netbank belépő oldalán kattintson a „Bejelentkezés QR kóddal” gombra.

•
•
•

Mobilkészülékén nyissa meg a Sberbank Mobilbank alkalmazást.
Az alkalmazáson belül válassza ki a „QR kód beolvasás” opciót.
Mobilkészüléke kamerájának segítségével olvassa be a Netbank képernyőjén
megjelenő QR kódot, majd a készüléken biometrikus azonosítással (ujjlenyomat, Face ID) vagy MPIN-nel hagyja jóvá a bejelentkezést.

Netbank képernyő

Mobil applikáció
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Bejelentkezés Biometria vagy MPIN használatával („Azonnali értesítéssel”)
Amennyiben Ön a Netbank azonosítójával szeretne bejelentkezni, az azonosító és a jelszó megadása után mobilkészülékére érkezni fog egy „azonnali értesítés” üzenet, abban az esetben ha
rendelkezik mobilbank regisztrációval. Abban az esetben, ha nem érkezik meg a várt push üzenet és az nem látható a mobilkészülék értesítési sávjában, akkor lépjen be a Sberbank Mobilbank alkalmazásba és az applikáció főoldalán megtalálható „Azonnali értesítések” gomb használatával jóváhagyhatja a bejelentkezést biometrikus azonosítással (ujjlenyomat vagy Face ID),
vagy MPIN kód megadásával.
A jóváhagyást követően mobilkészülékén megjelenik egy üzenet a sikeres jóváhagyásról, a
Netbankon pedig megjelenik a kezdőoldal.
Ha sms azonosítással szeretne belépni, erre továbbra is van lehetősége. A „Bejelentkezés azonosítóval” gombra kattintás és sikeres azonosítás után lépjen a „Belépés SMS kóddal” menüre.

Azonnali értesítés elküldve

Mobil alkalmazás képernyői

Szolgáltatások
Az alkalmazás által nyújtott funkciók a jobb oldalon lévő

gomb megnyomásával érhe-

tőek el, valamint az alkalmazás alsó részén található gombok használatával.

Számláim

Belföldi forint
átutalás

SEPA utalás

Egyéb deviza
utalás

SZÁMLÁIM
A számláim felületen a számla élérhető egyenlege, valamint a számlán történő terhelések
szerepelnek. A számlán történő tranzakciókra nyomva, megtekintheti azok részleteit. A tranzakciók mellett szereplő

gomb segítségével visszakeresheti tranzakcióit.

A „Szűrés dátum szerint”
alatti blokkban beállíthatja,
hogy mely időintervallumban
szeretné látni tranzakcióit.
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BEÁLLÍTÁSOK

Fogaskerék gombot megnyomva találja a Beállítások menüpontot.
A Beállítások menüpontban a következő funkciókat tudja végrehajtani:

•

Új regisztráció (új regisztráció beállítása a készüléken)

•

Regisztráció törlése (regisztrált felhasználói aznosító törlése)

•

MPIN módosítás (jelenlegi MPIN kód módosítása)

•

Biometrikus azonosítás (biometrikus azonosítás beállítása,
vagy annak kikapcsolása ha a beállítás a regisztrációnál már
megtörtént)

•

Alapértelmezett számla (alapértelmezett számla beállítása)
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ALÁÍRÁSRA VÁRÓ TÉTELEK

Harang gomb megnyomásával, az aláírásra váró tételeit tudja kezelni, aláírni.
Ezen a felületen jelenik meg minden olyan tétel, amely még nem került aláírásra.
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EGYÉB FUNKCIÓK

gomb megnyomásával a következő funkciók érhetőek el:

•

Üzenetek (megtekintheti beérkező üzeneteit)

•

ATM-és Fiókkereső (térképes keresőnk segítségével találja meg az Önhöz legközelebb eső Sberbank fiókokat
és ATM-eket)

•

Devizaárfolyamok (megtekintheti a bankunknál elérhető és folyamatosan frissülő valuta-és devizaárfolyamokat)

•

Hírek (megtekintheti ügyfeleinket érintő legfrissebb híreinket, tájékoztatóinkat)

•

Kapcsolat (kérdés vagy probléma esetén kapcsolatba
léphet velünk az itt található elérhetőségek egyikén)

•

Kijelentkezés (a kijelentkezés gomb megnyomásával
kiléphet a Sberbank mobilbank alkalmazásból)
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BELFÖLDI FORINT ÁTUTALÁS

A Sberbank Mobilbank alkalmazás alsó részén található

gomb jelöli a Belföldi forint

átutalást.
A menüpontban forint átutalást tud indítani új- és meglévő kedvezményezetteknek számlaszám megadásával, illetve másodlagos azonosítóval (adóazonosító, külföldi azonosító, adószám, külföldi adószám, e-mail cím, telefonszám).

Az Új kedvezményezett hozzáadása gomb megnyomása
után tudja kiválasztani, hogy számlaszám megadásával vagy
másodlagos azonosítóval szeretné indítani utalását.
Számlaszám megadása esetén a következő adatokat kell kitölteni:
•

Partner neve

•

Számlaszáma

A Hozzáadás kedvezményezettként gomb segítségével tud
tovább haladni a folyamatban.
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Lehetősége van elmenteni a kedvezményezettet, valamint
ezen a felületen tudja megadni az utalni kívánt összeget és
a közleményt.
A Tovább gomb megnyomásával a következő felületen tudja ellenőrizni tranzakcióját, valamint elindítani az utalást az
Aláírás gomb megnyomásával. Amennyiben később szeretné aláírni tranzakcióját, a Mentés és aláírás később gomb
segítségével megteheti.

Tranzakcióját aláírhatja MPIN kód megadásával, illetve
Touch ID/Face ID segítségével. Amennyiben szeretné megszakítani az utalást, az alkalmazás bal felső sarkában található visszanyíl segítségével megteheti.
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SEPA ÉS EGYÉB DEVIZA UTALÁSOK

Mi az a SEPA deviza átutalás?
A hagyományos deviza átutalásokhoz képest egy különálló, a Rendelet által előírt nemzetközi standard feltételek (díjak, teljesítési idők és módok, megbízás adattartalma illetve jogi
keretek tekintetében) mellett teljesülő EUR devizanemű deviza átutalási megbízás típus az
Egységes Euró Fizetési Övezet határain belül.

Milyen kondíciók mellett nyílik lehetőség SEPA deviza átutalási számlaforgalom bonyolítására?
A SEPA deviza átutalási megbízások fogadásának és teljesítésének díja megegyezik az azonos
csatornán benyújtott bankon kívülre irányuló egyéb euró deviza átutalási megbízások díjával.

SEPA és egyéb deviza utalások folyamata:
Válasszon a kedvezményezettek listájából, vagy hozzon létre egy új kedvezményezettet. Töltse
ki a kedvezményezett kiválasztása után a szükséges mezőket, majd a „Tovább” gombra kattintva áttekintheti tranzakciójának részletes adatait. Az „Aláírás” gombra kattintva Biometrikusan
vagy MPIN kód segítségével jóváhagyhatja a folyamatot.
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Támogatott operációs rendszer: Android 7.0+
Támogatott felbontás: 240*400 px, 320*480 px, 480*800 px, 800*1280 px
Módosított operációs rendszerrel rendelkező (rootolt) készülékek esetén az
alkalmazás működése nem támogatott!
iPhone
iOS 9.0 vagy újabb verzió szükséges.
iPad
iPadOS 9.0 vagy újabb verzió szükséges.
iPod touch
iOS 9.0 vagy újabb verzió szükséges.
Mac
macOS 11.0 vagy újabb verzió és Apple M1 chippel rendelkező Mac szükséges.

