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De Digipass Comfort Voice combineert extra grote toetsen en LCD-scherm met stemondersteuning. Met deze
Digipass kunt u in PC banking uw financiële situatie opvolgen en overschrijvingen uitvoeren tot 2.500 EUR per dag of
5.000 EUR per week naar gelijk welke andere rekening. Het is voorlopig niet mogelijk om andere verrichtingen te doen
zoals doorlopende opdrachten, beursorders, openen van rekeningen….

Belangrijk voor u van start gaat:



U moet uw Digipass eerst gebruiksklaar maken. Hiervoor hebt u de INIT PIN nodig die u via de post ontvangt.
Probeer het niet eerder, want u loopt het risico uw Digipass te blokkeren.
Op het kaartje dat bij uw Digipass geleverd wordt, vindt u het serienummer van uw Digipass. Bewaar dit kaartje
zorgvuldig; het serienummer hebt u immers nodig voor het aanmelden in PC banking.
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Hoofdstuk 1: Uw Digipass Comfort Voice
De nummertoetsen van de Digipass zijn geordend zoals die van een telefoon.



Bovenste rij: toetsen 1, 2, 3
Onderste rij: toets 0, Functietoets ( )

Op toets 5 vindt u als oriëntatietekens twee puntjes.
Op de Functietoets ( ) vindt u onderaan als oriëntatieteken één puntje. Met de Functietoets ( ) kunt u:



de Digipass aanschakelen.
herbeginnen na problemen (zie verder).

Aan de linkerkant van de Digipass vindt u de ingang voor uw koptelefoon.
De Digipass schakelt na ongeveer 1 minuut automatisch uit.
Bij problemen
Aarzel niet contact op te nemen met onze Helpdesk



telefonisch op het nummer 02 228 08 88 (Fortis Bank nv) en 02 228 08 90 (Fintro), elke bankwerkdag van 8 tot 20
uur en op zaterdag van 9 tot 19 uur
via e-mail: Onlinebanking@bnpparibasfortis.com

Een geblokkeerde Digipass levert u in uw kantoor in. U ontvangt dan een nieuwe Digipass en de geblokkeerde Digipass
wordt gerecycleerd.
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Hoofdstuk 2: Uw Digipass gebruiksklaar maken
U maakt uw Digipass gebruiksklaar door de initialisatie-code (INIT PIN) te vervangen door een persoonlijke code.
Wacht hiervoor beslist tot u de INIT PIN met de post ontvangen hebt. Pogingen om uw Digipass gebruiksklaar te
maken zonder uw INIT PIN, zullen de Digipass blokkeren.
Belangrijk: Omdat deze procedure geen stemondersteuning biedt, laat u zich bij voorkeur bijstaan door een
vertrouwenspersoon. Dit kan bijvoorbeeld in uw BNP Paribas Fortis kantoor.
TIP: Voor u met de procedure start, kiest u het best rustig uw nieuwe persoonlijke code of PIN-code. Een veilige PINcode beantwoordt aan de volgende regels:






5 cijfers
Verschillend van de INIT PIN
Geen opvolgende cijfers (12345)
Geen identieke cijfers (22222)
Geen cijferreeks (02468)

2.1
stap 1.

De procedure stap voor stap:
Schakel uw Digipass aan met de Functietoets onderaan rechts ( ) .
Het scherm toont: _ _ _ _ _ PIN.
U hoort: “pin”.

stap 2.

Toets uw INIT PIN in.
Het scherm toont: _ _ _ _ _ NEW PIN.
U hoort echter niets, laat u daarom bijstaan door een vertrouwenspersoon.

stap 3.

Toets uw persoonlijke PIN-code in.
Het scherm toont: _ _ _ _ _ PIN CONF.

stap 4.

Herhaal uw persoonlijke PIN-code.
Het scherm toont 6 willekeurige cijfers.
U hoort 6 willekeurige cijfers.

Uw Digipass is nu klaar voor gebruik. U leest in het volgende hoofdstuk hoe u zich aanmeldt in PC banking.
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2.2

Bij problemen

Na stap 2: een verkeerde INIT PIN
Het scherm toont: FAIL 1 of FAIL 2 na een tweede foutieve poging. Bij een derde foutieve poging blokkeert de Digipass.
U hoort geen signaal.
stap 1.

Druk 3 keer op de Functietoets ( ).
U hoort twee keer een pieptoon, de derde keer hoort u “pin”.

stap 2.

Druk nog 1 keer op de Functietoets.

stap 3.

Herbegin aan stap 2 van “Uw digipass gebruiksklaar maken”.

Na stap 4: u leest/hoort geen 6 cijfers
U hebt de persoonlijke PIN-code niet identiek herhaald.
Het scherm toont eerst: FAIL, daarna: _ _ _ _ _ NEW PIN.
U hoort geen signaal.
stap 1.

2.3

Herbegin bij stap 3.

Uw PIN-code veranderen

U kunt uw PIN-code veranderen. Omdat deze procedure geen stemondersteuning biedt, laat u zich bij voorkeur
bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dit kan bijvoorbeeld in uw BNP Paribas Fortis kantoor.
stap 1.

Schakel uw Digipass aan met de Functietoets onderaan rechts ( ) .
U hoort: pin.

stap 2.

Toets uw persoonlijke PIN-code in.
U hoort de 6 cijfers van uw dynamische handtekening.

stap 3.

Druk gedurende 4 seconden op de Functietoets ( ).
Het scherm toont: _ _ _ _ _ NEW PIN. Volg de procedure voor het gebruiksklaar maken vanaf stap 3.
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Hoofdstuk 3: Uw Digipass gebruiken met PC banking
Wat hebt u nodig:




Uw gebruikersnummer: dit staat vermeld op u PC banking-contract.
Het serienummer van uw Digipass: dit leest u af op het kaartje dat u samen met de Digipass bezorgd werd. Het
serienummer is ook in Braille-code vermeld op het kaartje.
Uw “dynamische handtekening”: deze berekent u telkens opnieuw met uw Digipass Comfort Voice, zoals
hieronder beschreven. De aanwijzingen op de startpagina van PC banking gelden niet voor dit type Digipass.

Het gebruikersnummer en serienummer van uw Digipass kunt u desgewenst bewaren op uw computer (zie verder).
Doe dit alleen als u op een privé-computer werkt. Op computers in openbare plaatsen is dit niet aangewezen.
Eventuele problemen en de oplossing ervoor vindt u aan het einde van onderstaande procedure.

3.1
stap 1.

De procedure stap voor stap:
Surf naar de PC banking-site.
Fortis Bank nv: https://www.bnpparibasfortis.be.
Fintro: https://www.fintrobanking.be.
(Vergeet de “s” niet in “https”).
Bezoekt u voor de eerste keer PC banking, kies dan eerst uw taal via de link “aanmelden bij PC banking”.

stap 2.

Typ uw gebruikersnummer en het serienummer van uw Digipass in de daartoe voorziene velden.

stap 3.

Bewaar eventueel het gebruikersnummer en serienummer door het vakje “Gebruiksgegevens bewaren op
deze computer” aan te vinken.

stap 4.

Schakel uw Digipass aan met de Functietoets onderaan rechts ( ) .
U hoort: pin.

stap 5.

Toets uw persoonlijke PIN-code in.
U hoort de 6 cijfers van uw dynamische handtekening.

stap 6.

Typ deze dynamische handtekening in het invoerveld “Vul hier de 6 cijfers die u nu op uw Digipass
afleest.”
Om de handtekening opnieuw te horen, druk kort op de Functietoets ( ).

stap 7.

Klik op Aanmelden.
Uw PC banking-bezoek kan van start gaan.
Met de Digipass Comfort Voice kunt u uw financiële situatie raadplegen en overschrijvingen onmiddellijk
verzenden. Andere functies vergen een specifiek type handtekening die met deze Digipass niet berekend
kan worden.
Opgelet: Telkens u tijdens een PC banking-sessie gevraagd wordt een combinatie van toetsen en cijfers
in te voeren op uw Digipass en het resultaat ervan op het scherm in te brengen, bevindt u zich in een
onbeschikbare functie. Voer in geen geval deze toetsen- en cijfercombinatie in op uw Digipass, anders
loopt u het risico uw Digipass te blokkeren.
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3.2

Bij problemen

Na stap 4: na het aanschakelen hoort u niet “pin”
Uw persoonlijke PIN-code werd niet correct ingevoerd bij het vorige gebruik van de Digipass. U hoort geen signaal.
Opgelet: na 3 opeenvolgende foute pogingen blokkeert uw toestel.
stap 1.

Druk 3 maal op de functietoets ( ).
U hoort twee keer een pieptoon, de derde keer hoort u “pin”.

stap 2.

Druk nog 1 maal op de Functietoets.

stap 3.

Vervolg met stap 5 van de aanmeldprocedure.

Na stap 5: u leest/hoort geen 6 cijfers
Uw persoonlijke code was niet correct. U hoort geen signaal.
Opgelet: na 3 opeenvolgende foute pogingen blokkeert uw toestel.
stap 1.

Druk 3 maal op de functietoets ( ).
U hoort twee keer een pieptoon, de derde keer hoort u “pin”.

stap 2.

Druk nog 1 maal op de functietoets.

stap 3.

Herbegin bij stap 5 van de aanmeldprocedure.
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