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Užívateľská príručka pre aplikáciu ViCA  
Posledná aktualizácia: 24. september 2018 

 
 

1. Na čo slúži aplikácia ViCA? 
ViCA (Virtual Chipcard Application) je nová aplikácia pre osobnú autentifikáciu dostupná cez smartfón alebo tablet       
s operačnými systémami Android/iOS, ktorá zabezpečuje bezpečnejšie využívanie služieb KDB NetBank a KDB PC 
Contact („Electra“). Pomocou ViCA sa môže užívateľ prihlásiť do služby NetBank alebo PC Kontakt a zadávať alebo 
podpisovať platobné príkazy vygenerované v rámci služby NetBank alebo PC Kontakt. 
 

2. Technické požiadavky pre používanie ViCA 
 Je potrebné disponovať smartfónom alebo tabletom: 

        o   zariadenia s operačným systémom Android: vyžaduje sa verzia Android 4.0 alebo novšia, 
        o   zariadenia s operačným systémom iOS (iPhone/iPad/iPod touch): vyžaduje sa verzia iOS 8.0 alebo novšia, 

 Zariadenie musí byť schopné prijať heslo pre registráciu ViCA, ktoré banka pošle prostredníctvom SMS, 

 Pre zaregistrovanie a využívanie aplikácie je potrebné byť pripojený na internet (mobilný internet alebo WiFi) na 
zariadení, na ktorom je ViCA nainštalovaná. 

 

3. Je používanie ViCA povinné? 
V súlade s ustanoveniami zákona

1
, od 13.1.2018 sa služby ako KDB NetBank and PC Kontakt môžu používať so silnou 

autentifikáciou klienta. Silná autentifikácia klienta je v našej banke zabezpečená prostredníctvom aplikácie ViCA. 
 

4. Ako možno o aplikáciu ViCA požiadať? 
Nevyhnutnou podmienkou pre využívanie aplikácie je disponovanie s bežným účtom v banke a službou KDB NetBank 
a/alebo KDB PC Kontakt. Ak už využívate niektorú z týchto elektronických služieb a požadujete aktiváciu ViCA je 
potrebné, aby sa majiteľ účtu a disponenti dostavili osobne do našej banky a podpísali nový užívateľský formulár. 
Po podpísaní užívateľského formulára sa musí na prihlásenie do služby a podpisovanie platobných príkazov použiť 
vygenerované užívateľské heslo pre danú elektronickú službu (NetBank a/alebo PC Kontakt) už len s aplikáciou ViCA.  
 

5. Stiahnutie and inštalácia ViCA  
 

 

 

 

 

 

 
   

Android  iOS 
Pre stiahnutie ViCA z Google Play 
naskenujte tento QR kód Vašim 

zariadením s operačným systémom 
Android  

 Pre stiahnutie ViCA z App Store  
naskenujte tento QR kód Vašim zariadením 

s operačným systémom iOS  
 

 
Ďalším spôsobom ako si nainštalovať aplikáciu je vstup do oficiálneho obchodu pre aplikácie na Vašom 
smartfóne (Google Play / App Store),  vyhľadanie aplikácie ViCA a následné zvolenie aplikácie ViCA pod 
názvom Cardinal Kft. Aplikáciu na Vašom smartfóne nájdete po stiahnutí a nainštalovaní podľa 
nasledujúceho loga: 
 

  

                                                           
1
 Zákon č. 492/2009 o platobných službách, §2 ods. 48 a §3c. 
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6. Prvé kroky: zvoľte si Vaše heslo do ViCA a  zaregistrujte sa 
V prípade, že komunikačným jazykom Vášho telefónu je slovenčina, 
aplikácia sa spustí v slovenčine, v ostatných prípadoch v závislosti od 
nastavenia jazyka v mobilnom zariadení. Povoľte aplikácii ViCA, aby boli do 
Vášho telefónu zasielané notifikácie (v prípade operačného systému iOS sa 
príslušná požiadavka objaví na Vašom telefóne, v prípade zariadení s 
operačným systémom Android je funkcia štandardne nastavená). 
Notifikácie Vás upozornia, kedy je potrebné používať ViCA, napríklad pri 
prihlasovaní sa alebo schvaľovaní transakcií (podpisovaní platobných 
príkazov). 
 
 
Nastavenie hesla pre ViCA  
Prístup do aplikácii ViCA je chránený heslom, ktoré musíte nastaviť pri prvom použití. Heslo pre ViCA zabezpečí, aby 
ste mohli vstupovať do aplikácie iba Vy a v prípade straty telefónu k nemu nemajú prístup neoprávnené osoby. 
Prosím, vyberte si heslo, ktoré je pre Vás jednoduché si zapamätať, ale pre ostatných bude ťažko odhaliteľné a zároveň 
sa uistite, že vaše heslo je bezpečné. Pre tento účel si nastavte také heslo, ktoré spĺňa nasledujúce kritériá: dĺžka je 
najmenej 8 znakov, musí obsahovať aspoň 1 malé písmeno, minimálne 1 veľké písmeno a aspoň 1 číslo. 
 
 
Nepoužívajte heslo, ktoré už používate v iných platformách/ 
službách, svoje heslo nikomu neprezraďte a nezapisujte si ho! 
Rovnako si zabezpečte svoj telefón aj zámkom obrazovky! 
Sila zadaného hesla je zobrazená v aplikácii na posuvnom riadku. 
Čím silnejšie heslo zadáte, indikátor sa posúva smerom doprava do 
zeleného poľa. Maximálnu silu hesla dosiahnete len v prípade, ak 
heslo spĺňa vyššie uvedené kritériá. 
  
Heslo sa musí zadať opakovane, aby sa predišlo preklepom. 
 
 Prvým krokom pri používaní aplikácie je zadanie hesla. Aj pri zadaní hesla (prístupe do aplikácie) je potrebné byť 

pripojený na internet. Ak zadáte heslo 3-krát nesprávne, prístup registrovaného užívateľa bude systémom 
zamietnutý. Pre odblokovanie kontaktujte prosím našu banku! 

 V prípade, že ste svoje heslo do ViCA zabudli, musíte aplikáciu z telefónu vymazať, znova nainštalovať a požiadať 
banku o nové registračné heslo pre ViCA. 

 Zmena hesla pre ViCA nie je momentálne možná. V prípade, ak to chcete urobiť, zrušte registráciu v rámci 
aplikácie alebo vymažte samotnú aplikáciu, požiadajte banku o nové registračné heslo pre ViCA a potom sa opäť 
zaregistrujte s novým heslom. 

 V prípade straty alebo odcudzenia mobilného telefónu s registrovanou aplikáciou ViCA, ihneď prosím informujte 
banku. V takom prípade bude vaša registrácia okamžite zrušená, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb    
k nej. To znamená, že sa musíte do ViCA opäť zaregistrovať a požiadať banku o nové registračné heslo pre ViCA. 

 
Registrácia 
V dolnej časti obrazovky zvoľte voľbu „Registrácia“ a zo zoznamu vyberte KDB Bank. 
Po výbere KDB Bank sa v aplikácii otvorí registračná stránka, kde do prvého riadka formulára zadáte skrátený názov 
“Meno Alias”. Vaše Meno Alias nájdete v zozname s názvom „Súhrn užívateľských oprávnení“. 
 
Do prihlasovacieho riadku zadajte nasledovné: 

 Ak už používate službu NetBank a/alebo PC Kontakt, zadajte rovnaké prihlasovacie heslo (ID užívateľa), ktoré 
používate na prihlásenie do služby KDB NetBank/PC Contact. Toto heslo rozlišuje veľké a malé písmená. 

 Pre nového užívateľa, ktorý nemá prihlasovacie heslo, banka pošle heslo potrebné pre registráciu daného ID 
užívateľa (registračné heslo pre ViCA) prostredníctvom SMS. Toto heslo zadajte do prihlasovacieho riadku. Heslo 
je platné, kým sa neuskutoční úspešná registrácia tohto ID užívateľa. 

 
Po zadaní údajov vyberte voľbu „Ok“. Ak zadáte nesprávne ID užívateľa a/alebo heslo, zobrazí sa chybové hlásenie. 
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Ak ste údaje zadali správne, v krátkom čase dostanete SMS správu na Vami zadané telefónne číslo. Obsahom SMS je 
jednorazový kód pozostávajúci z čísel (kód na potvrdenie registrácie ViCA), ktorý musíte v aplikácii zadať a potom 
potvrdiť voľbou „Ok”. 
 
 

               
 
Ak ste kód zadali správne, aplikácia je úspešne zaregistrovaná, o čom budete informovaný správou. 
 

 
 
 V prípade úspešnej registrácie aplikácia uloží zadané ViCA heslo. 
 Ak už používate ViCA k službe poskytovanej inou bankou, musíte v aplikácii ViCA vybrať KDB Bank. V tomto 

prípade sa Vaše existujúce heslo do ViCA nezmení. 
 Aplikácii ViCA aktivovanej na určitom mobilnom zariadení prislúcha iba jedna registrácia KDB Bank. Ak má majiteľ 

účtu viac ako jedného užívateľa, registrácia ViCA pre každého užívateľa môže byť realizovaná len na rôznych 
zariadeniach. 

 S existujúcim prihlasovacím heslom do služby NetBank/PC Contact sa môžete zaregistrovať do ViCA len po 
prvýkrát, pre dodatočnú registráciu (napr. použitie ViCA na inom telefóne) musíte banku požiadať o nové 
registračné heslo do ViCA. 

 Ak chcete aplikáciu nainštalovať na iné zariadenie (napr. pri zmene telefónu), stiahnite si aplikáciu ViCA do tohto 
zariadenia. Nainštalovanú aplikáciu ViCA musíte preregistrovať vykonaním vyššie uvedených krokov. Požiadajte 
najprv banku o nové registračné heslo ViCA. Ten istý užívateľ môže použiť len jednu platne zaregistrovanú 
aplikáciu ViCA, takže po úspešnej registrácii na novom zariadení už nie je možné používať aplikáciu ViCA na 
starom zariadení. 
TIP: Ak viete, že budete musieť opätovne preregistrovať svoju aplikáciu ViCA (napr. pri zmene telefónu) a máte 
existujúcu platnú registráciu do ViCA, môžete požiadať o nové registračné heslo pre ViCA prostredníctvom “listu 
vo voľnom formáte” v rámci služby KDB NetBank alebo PC Kontakt. Súčasne s prijatím registračného hesla do ViCA 
prostredníctvom SMS, sa predchádzajúca registrácia do ViCA stáva neplatnou, takže je potrebná nová registrácia. 
Registračné heslo do ViCA je platné, kým sa neuskutoční úspešná registrácia do ViCA s daným ID užívateľa. 
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7. Prihlásenie do služby KDB NetBank použitím aplikácie ViCA 
Podmienka: dané ID užívateľa musí mať platnú registráciu ViCA (pozri bod 6). 
Musíte sa prihlásiť cez prihlasovaciu stránku služby NetBank (https://netbank.kdbbank.eu/). Vyberte možnosť 
„Prihlásenie s aplikáciou ViCA“. 
 

 
 
Zadajte svoje ID užívateľa vo formáte MENO ALIAS a potom kliknite na tlačidlo „Prihlásenie“. Vaše ID užívateľa nájdete 
v zozname s názvom „ Súhrn užívateľských oprávnení“. 
 

 
 
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a kliknite na tlačidlo “Prihlásenie” pre spustenie aplikácie ViCA na Vašom 
mobilnom zariadení.  
 

 
 
Na Vaše číslo mobilného telefónu bude doručené oznámenie, ktoré vás upozorní, že je potrebné použiť aplikáciu ViCA, 
takže sa do aplikácie prosím prihláste (aj v prípade, keď je vo Vašom zariadení notifikácia vypnutá alebo správa nebola 
doručená, aplikáciu ViCA môžete použiť).  
 
Po zadaní hesla do ViCA sa automaticky zobrazí prihlasovacia obrazovka 
do ViCA, kde je uvedený názov banky, logo a požadované prihlasovacie 
údaje (ID užívateľa, meno užívateľa, dátum a čas prihlásenia). Súhlas s 
prihlásením vykonáte pomocou voľby „Ok“ v dolnej časti obrazovky alebo 
pomocou voľby „Zrušiť“ môžete prihlásenie odmietnuť. 
Po odsúhlasení sa prihlásenie vykoná automaticky a službu NetBank 
môžete začať používať. 
 
TIP: službu NetBank a ViCA môžete používať na rovnakom mobilnom 
zariadení. V takomto prípade sa prihláste do služby NetBank vo Vašom 
telefóne, potvrďte v aplikácii ViCA a následne sa vráťte do do služby 
NetBank, kde prihlásenie prebehne automaticky. 
  

https://netbank.kdbbank.eu/
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8. Podpísanie platobného príkazu v rámci služby KDB NetBank použitím aplikácie ViCA  
Podmienka: dané ID užívateľa musí mať platnú registráciu ViCA (pozri bod 6). 
Ak chcete podpísať jeden alebo viac platobných príkazov, postupujte v službe NetBank ako obvykle. Pri podpisovaní 
platobného príkazu sa však namiesto zadania doteraz používaného SMS podpisového hesla zobrazí v dolnej časti 
príkazu upozornenie, že podpis bude vykonaný pomocou aplikácie ViCA. 
 

 
 
Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kliknite na tlačidlo “Ok”, čím  
spustíte aplikáciu ViCA na mobilnom zariadení. V tomto prípade sa do 
Vášho mobilného zariadenia automaticky odošle správa o potrebe 
spustenia aplikácie ViCA. 
 

 
Po zadaní hesla do ViCA sa prihlasovacia obrazovka do služby KDB 
NetBank automaticky zobrazí v aplikácii ViCA s názvom banky, logom a 
najdôležitejšími údajmi o platobnom príkaze/-och (typ príkazu, číslo účtu, 
z ktorého sa platba realizuje, číslo účtu príjemcu, čiastka, počet položiek, 
celková suma). Ak podpisujete balík viacerých príkazov, môžete sa 
posúvať po obrazovke smerom nadol, aby ste videli podrobnosti o každej 
položke. Ak podpisujete viacero balíkov príkazov (rôznych typov) naraz, 
názvy balíkov sú uvedené v zozname ViCA, ktorých obsah si môžete po 
jednom prezrieť. 
 
Príkaz podpíšete (schválite) potvrdením voľby „Ok“ alebo odmietnete 
stlačením voľby „Zrušiť“. Pred schválením vždy skontrolujte údaje v 
príkaze! Ak sa uistíte, že je všetko správne, stlačením voľby „Ok“ sa príkaz 
podpíše, čo sa automaticky zobrazí na obrazovke. 
 
Stlačením voľby “Ok” príkaz okamžite potvrdíte, čím ho nielen podpíšete, 
ale aj okamžite odošlete banke. 
V prípade podpísania pripraveného/-ých balíka/-ov v aplikácii ViCA bude 
odoslaný len samotný podpis, balíky sa potom musia zaslať banke ako 
obvykle. 
 
TIP: Službu NetBank a ViCA môžete používať na rovnakom mobilnom 
zariadení. V takomto prípade sa prihláste/podpíšte vo Vašom telefóne, 
zrealizujte potvrdenie v aplikácii ViCA a následne sa vráťte do služby 
NetBank, kde prihlásenie/podpis prebehne automaticky. 


