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მოწყობილობის აქტივაცია

მოწყობილობა, რომელიც აგენერირებს ერთჯერად კოდებს ინტერნეტ 
ბანკინგით შესრულებული ოპერაციების დასადასტურებლად.

•  ჩართეთ დიგიპასი “OK” ღილაკით

•  აირჩიეთ მოწყობილობის ენა 

•  შეიყვანეთ სასურველი პინ კოდი

მოწყობილობით სარგებლობა

•  ჩართეთ დიგიპასი “OK” ღილაკით

•  შეიყვანეთ პინ კოდი 

•  TAN კოდის  გენერაციისათვის გამოიყენეთ ღილაკი “1” ან “3”

•  გამორთეთ დიგიპასი “C” ღილაკით
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“TAN” კოდის დიგიპასში საგენერაციოდ მიყევით ინსტრუქციას :

შეიყვანეთ პინ კოდი 

ინტერნეტ ბანკინგში ოპერაციის დადასტურების ეტაპზე დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს  “TAN” კოდის საგენერაციოდ.
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ღილაკი -ით TAN კოდის გენერირება�

TAN უკან შენახვა გადარიცხვა

� დააჭირეთ ღილაკს “1”� დააჭირეთ ღილაკს “OK”�
დაგენერირებული კოდი
შეიყვანეთ ინტერნეტ ბანკინგში�

შენიშვნა!  ძველ ინტერნეტ ბანკინგში დიგიპასით ნებისმიერი ოპერაციის დასადასტურებლად  საჭირო TAN კოდის გენერაციისთვის გამოიყენება მხოლოდ ღილაკი 1

ENTER PIN
-

SELECT
FUNCTION

CHALLENGE
-

RESPONSE:
875 961



თუ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ გაჩნდება  პოპ-აპ ფანჯარა:

ინტერნეტ ბანკინგში ოპერაციის დადასტურების 
ეტაპზე დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს  “TAN” კოდის 
საგენერაციოდ.
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ღილაკი -ით TAN კოდის გენერირება�

TAN უკან შენახვა გადარიცხვა

კოდი (Challenge):

TAN კოდის დასაგენერირებლად მოწყობილობაში
შეიყვანეთ “კოდი” და მიყევით ინსტრუქციას

კოდის მოქმედების ვადა

306424

TAN კოდის გენერაცია

დიახ0:57

დიგიპასის მოწყობილობაში გამოიყენეთ ღილაკი “3”
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ბანკის შიდა, საბიუჯეტო ან საერთაშორისო გადარიცხვისას

შეიყვანეთ პინ კოდი 
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� დააჭირეთ ღილაკს “3”�
შეიყვანეთ ინტერნეტ ბანკინგის 
პოპ-აპ ფანჯარაში მოცემული 
კოდი (CHALLENGE)

� დაგენერირებული კოდი
შეიყვანეთ ინტერნეტ ბანკინგში�

ღილაკი -ით TAN კოდის გენერირება�

ENTER PIN
-

SELECT
FUNCTION

CHALLENGE
-

RESPONSE:
875 961



ტელეფონის ნომრის, ძლიერი ავთენტიფიკაციის 
აქტივაციისა ან მოწყობილობის ცვლილებისას
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ღილაკი -ით TAN კოდის გენერირება�

დამატებით შეიყვანეთ პოპ-აპ ფანჯარაში მოცემული მონაცემები 
და დააჭირეთ ღილაკს “OK”�

კოდი:

TAN კოდის დასაგენერირებლად მოწყობილობაში
შეიყვანეთ “კოდი” და მიყევით ინსტრუქციას

კოდის მოქმედების ვადა

306424

მობილური/სერიული ნომერი
(ბოლო 6 ციფრი):

123456

TAN კოდის გენერაცია

დიახ2:11
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NEW PHONE
NUMBER?
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დამატებითი ინფორმაცია

პინ კოდის სამჯერ არასწორად შეყვანის 
შემთხვევაში მოწყობილობა იბლოკება

•  ეკრანზე გამოჩნდება ტექსტი “PIN BLOCKED”

•  დააჭირეთ ღილაკს “ოკ”. ეკრანზე გამოდის   
    შეტყობინება “UNLOCK PIN”

•  კვლავ “ოკ”. ეკრანზე გამოვა 7 ნიშნა კოდი

•  დაუკავშირდით კონტაქტ ცენტრს ნომერზე 220 22 22

•  და მომხმარებლის იდენტიფიკაციის შემდეგ კონტაქტ    
    ცენტრის პერსონალურ ასისტენტს  უკარნახეთ ეკრანზე  
    არსებული 7 ნიშნა კოდი

•  განსაბლოკად გამოგეგზავნებათ ერთჯერადი პინ  
    კოდი, ე.წ. PUK სმს შეტყობინების/ელ. ფოსტის სახით

•  შეიყვანეთ აპარატში მიღებული ერთჯერადი პინ კოდი  
    და შეცვალეთ ახალი კოდით
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