dagelijks bankieren

De toets Info
Als u op de toets Info drukt, verschijnt
achtereenvolgens volgende informatie :
• Proton (enkel beschikbaar in België)
Met deze functie raadpleegt u het Protonsaldo van uw kaart evenals de laatste 5
Proton-verrichtingen (u kunt uw Proton
niet herladen met de kaartlezer).
• EPCI Number
Het EPCI-nummer is een veiligheidsnummer
toegekend door een onafhankelijke
instelling. Het bevestigt dat uw kaartlezer
voldoet aan bepaalde veiligheidsnormen.
• Battery level
De batterijcapaciteit van uw kaartlezer
verschijnt in %. U krijgt automatisch een
bericht zodra de capaciteit van de batterij
onder de 5 % daalt. U moet de kaartlezer
dan binnen de twee weken vervangen.
• Reader version
De programmaversie van uw kaartlezer.

Advies ?
Informatie ?
Verrichtingen ?
BNP Paribas Fortis
is er voor u.

Uw adviseur in het kantoor
na afspraak
(ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Uw bank binnen handbereik
02 433 40 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Uw bank op het internet
www.bnpparibasfortis.be
alle dagen (24 u. op 24)
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Gebruiksaanwijzing
van de kaartlezer

De toetsen op uw kaartlezer

De functie M1
Via de Info-toets
krijgt u informatie
over de verrichtingen
en de kaartlezer.

Met de toets
M1 maakt u
een elektronische
handtekening.

Met de toets M2
maakt u een tweede
soort handtekening.

Met de toets
C verbetert
u eventuele
fouten.

Numeriek
klavier.

Met de toets OK
bevestigt u een
verrichting.

Zodra u de kaart correct hebt
ingebracht,
verschijnt op het scherm de
volgende informatie : M1 INFO M2.
Als deze informatie niet verschijnt,
neem dan uw kaart uit de kaartlezer
en breng ze opnieuw in zoals
hierboven beschreven.
Uw kaartlezer schakelt zichzelf uit na enkele
seconden of bij het verwijderen van uw kaart.
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Steek uw kaart in de kaartlezer met
de chip naar beneden en naar u
gekeerd. Uw kaartlezer schakelt
onmiddellijk in.

S3

Uw kaartlezer aanzetten/uitschakelen

Met de functie M1 meldt u zich aan in
PC banking.
1. Steek uw kaart in de kaartlezer.
2. Druk op de toets M1.
Op het scherm verschijnt Challenge?
3. Voer de combinatie van acht cijfers in die
PC banking u geeft.
4. Druk op de toets OK.
Op het scherm verschijnt PIN?
5. Voer de viercijferige PIN-code (uw gebruikelijke geheime code) van uw kaart in en druk
op OK.
Op het scherm verschijnt Response,
onmiddellijk gevolgd door een elektronische
handtekening.
6. Voer dit getal (maximaal 8 cijfers, geen
spatie) in het invulveld voor de elektronische handtekening op het PC bankingscherm in om u aan te melden.

De functie M2
De functie M2 is bestemd om sommige
verrichtingen in PC banking elektronisch te
tekenen of om aankopen op internet beveiligd
te betalen.
1. Steek uw kaart in de kaartlezer.
2. Druk op de toets M2.
Op het scherm verschijnt PIN?
3. Voer de viercijferige PIN-code (uw gebruikelijke geheime code) van uw kaart in en
druk op OK.
Op het scherm verschijnt Data or OK?
4. Voer de eerste cijfercombinatie in die
PC banking u geeft en druk op OK.
Op het scherm verschijnt een tweede keer:
Data or OK?
5. Voer de tweede cijfercombinatie in die
PC banking u geeft. Druk op OK en opnieuw
op OK. In sommige gevallen moet u geen
tweede beveiligingsgetal invullen. Druk dan
opnieuw op OK.
Op het scherm verschijnt Response,
onmiddellijk gevolgd door de elektronische
handtekening.
6. V
 oer dit getal (maximaal 8 cijfers, geen
spatie) in het invulveld voor de
elektronische handtekening op het
PC banking-scherm in om uw verrichting
te tekenen.

