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1. Ce este aplicaţia Card mToken şi la ce foloseşte
Card mToken este o aplicaţie ce poate fi folosită pentru confirmarea tranzacţiilor
online efectuate cu orice card bancar emis de Intesa Sanpaolo Bank România.

Aceasta aplicaţie este o alternativă mai rapidă şi mai prietenoasă a
token-ului fizic (3D Secure token) pe care trebuie mereu să îţi aduci
aminte să îl iei cu tine pentru finalizarea plăţilor prin 3D Secure.

Odată instalată, aplicația Card mToken va genera şi solicita automat pe
telefonul tău o notificare pentru autorizarea tranzacţiilor efectuate în
magazinele online.

Cele doua modalităţi de confirmare a tranzacţiilor funcţionează în paralel, așa că
poţi alege ce este mai ușor pentru tine. Poţi decide să utilizezi ambele modalităţi de
autorizare.
Aplicaţia este disponibilă pentru telefoanele (sau tabletele) ce beneficiază de
sistemele de operare: Android 6.0 şi mai noi sau iOS 11.0 şi mai noi.
ATENŢIE! Există posibilitatea ca, pentru anumite dispozitive cu Android, care au
metode de biometrie particulare, aplicaţia Card mToken să poată funcţiona numai
cu PIN. În acest caz, la instalarea aplicaţiei, biometria trebuie să fie dezinstalată.
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Poţi descarca aplicaţia Intesa Sanpaolo Bank Card mToken de aici:

2. Activarea aplicaţei Card mToken
Înrolarea în aplicaţie se face telefonic, gratuit, la numărul de telefon 0 800 800 888
sau +40 372 712 194. După ce ai fost identificat de către consilierii din Call Center,
vei primi prin telefon o Cheie de activare şi prin SMS, pe numărul de telefon pe
care l-ai furnizat ca număr de contact în relaţia cu Banca, un Cod de activare.
ATENŢIE! Momentan poţi activa aplicaţia pe un singur telefon.
Exemple ecran înrolare dispozitiv (iOS & Android)

Codul de activare trimis ca SMS este trimis de pe numărul de telefon:
+40 371 700 200 şi este un cod alfanumeric (ex: 06e28749f6).
ATENŢIE! Codurile generate au o valabilitate de 15 minute şi nu sunt ”case
sensitive” (nu contează dacă sunt scrise cu litere mari sau mici).
Recomandăm urmărirea cu atenţie a paşilor din aplicaţie .
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a.

Înrolare dispozitiv Apple iOS

Selectează limba pe care doreşti să o
foloseşti pe parcursul utilizării aplicaţiei.

În primul câmp completezi Cheia de
Activare transmisă telefonic de consilierul
Call Center, iar apoi Codul de Activare
transmis automat prin SMS pe numărul de
telefon pe care l-ai comunicat la bancă, în
momentul deschiderii contului.
Eroare 1500 îţi va apărea dacă ai introdus
greşit cheia sau codul de activare.
Eroare 2001 îţi va apărea dacă foloseşti un
cod sau o cheie de activare expirate, care
au depăşit cele 15 minute. În această
situație va trebui să soliciţi consilierilor din
Call Center regenerarea codurilor de
activare.
. ATENŢIE! Cheile şi codurile de activare
sunt unice şi nu pot fi refolosite.
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Ai posibilitatea utilizării autentificării cu
biometrie (amprentă, scanare retină sau
recunoaştere facială, conform
capabilităţilor dispozitivului) sau poţi defini
un cod PIN din 4 cifre.

Odată selectată autentificarea biometrică,
dispozitivul va cere o confirmare legată de
condiţiile de utilizare ale aplicaţiei.

Pentru a primi în timp real notificări legate
de confirmarea tranzacţiilor efectuate
online cu cardul, va trebui să te asiguri că
notificările sunt active.
ATENTIE! Dacă din întamplare, în momentul
înrolării vei selecta că nu doresti să fii
notificat de aplicaţie, iar apoi te vei răzgândi,
ai posibilitatea de a activa notificările din
setările dispozitivului: Setări (Settings) >
Notificări (Notifications) > Card mToken >
Permite notificarea (Allow Notifications)
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Dacă nu doreşti utilizarea sau dispozitivul
nu este prevăzut cu autentificare
biometrică, atunci vei fi redirecţionat către
ecranul de autentificare prin cod PIN.

În urma confirmării, va trebui să setezi şi să
confirmi o parolă formată din 4 cifre.

Pentru siguranţă sporită, ai posibilitatea
de a selecta ca cifrele de pe tastatură PIN
să fie amestecate de fiecare dată atunci
când trebuie să introduci codul de
autentificare.

ATENŢIE! în situaţia în care este selectată
această opţiune, te rugăm să fii foarte
atent la introducerea codului PIN pentru a
nu bloca autentificarea.
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FELICITĂRI! Dacă ai ajuns în acest ecran,
înseamnă că înrolarea a fost efectuată cu
succes şi din acest moment poţi face
tranzacţii online cu cardul.
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b. Înrolare dispozitiv Android

Selectează limba pe care doreşti să o
foloseşti pe parcursul utilizării aplicaţiei

În primul câmp completează Cheia de
Activare transmisă telefonic de
consilierul Call Center, iar apoi Codul
de Activare transmis automat prin SMS
pe numărul de telefon pe care l-ai
comunicat la bancă, în momentul
deschiderii contului.
Eroare 1500 îţi va apărea dacă ai
introdus greşit cheia sau codul de
activare.
Eroare 2001 îţi va apărea dacă foloseşti
un cod sau o cheie de activare expirate,
care au depăşit cele 15 minute. În
aceasta situaţie va trebui să soliciți
colegilor din Call Center regenerarea
codurilor de activare.
ATENŢIE! Cheile şi codurile de activare
sunt unice şi nu pot fi refolosite.
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În acest pas, va trebui să definești o
parolă formată din 4 cifre şi ai
posibilitatea de a selecta utilizarea
autentificării cu biometrie (amprentă,
scanare de retină sau recunoaştere
facială conform capabilităţilor
dispozitivului)

Odată selectată autentificarea
biometrică, dispozitivul va cere o
confirmare legată de condiţiile de
utilizare ale aplicaţiei.
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FELICITĂRI! Dacă ai ajuns în acest ecran,
înseamnă că înrolarea a fost efectuată cu
succes şi din acest moment poţi face
tranzacţii online cu cardul.

3. Autorizarea tranzacţiilor
Te rugăm să urmărești cu atenţie pașii de pe platforma de plată, pentru a te
asigura că autorizezi tranzacţia dorită .
a. Pagina de plată (3D Secure)
În momentul efectuării plăţii, după ce vei
completa detaliile cardului, pentru
semnarea tranzacţiei vei fi redirecţionat
către pagina 3D Secure.
Aici ai posibilitatea de a selecta metoda
prin care doreşti autorizarea tranzacţiei
online. O poţi face prin intermediul
aplicaţiei Card mToken, dar şi prin
utilizarea Token-ului 3D Secure (Hard
Token – dispozitiv fizic), aşa cum îţi
spuneam la inceputul acestui ghid.
ATENTIE! Dacă nu vezi ambele butoane,
înseamnă că una din variantele de
autorizare a tranzacţiilor nu este
disponibilă.

pagina 11 din 19

Pentru autorizarea tranzacţiei folosind
aplicaţia Card mToken, vei primi o
notificare automată pe dispozitivul mobil pe
care ai instalată şi înrolată aplicaţia, şi
unde va trebui să o autorizezi.
La finalul tranzacţiei, dacă aceasta a fost
confirmată cu succes, vei primi un mesaj
de confirmare şi vei fi redirectat către
pagina magazinului online.
ATENŢIE! Dacă nu ai primit notificarea
automată (lipsă conexiune date, sau
probleme legate de serverul Intesa
Sanpaolo Bank) ai posibilitatea de a
semna manual tranzacţia scanând cu
aplicaţia Card mToken codul QR afişat şi
accesând în aplicaţia Card mToken
meniul Generare Cod urmând întocmai
paşii din aplicaţie.
Suplimentar, dacă nu ai primit notificarea şi
nu ai reușit scanarea codului QR, poţi
autoriza manual
tranzacţia
folosind
modalitatea Challenge / Response. Va
trebui să urmezi paşii din meniul Generare
Cod din aplicaţia Card mToken şi vei
confirma codul tranzacţiei înapoi în pagina
3D Secure.
La finalul tranzacţiei, dacă aceasta a fost
confirmată cu succes, vei primi un mesaj
de confirmare şi vei fi redirecţionat către
pagina magazinului online.
Dacă vrei să foloseşti token-ului fizic
(Hard Token), atunci vei introduce cardul
cu care faci plata în dispozitivul Hard
Token, vei apasa butonul BUY, vei
introduce PINul cardului, iar apoi vei urma
paşii descrişi pe ecranul dispozitivului şi îi
vei corela cu mesajele generate în pagina
3D Secure.
La finalul tranzacţiei, dacă aceasta a fost
confirmată cu succes, vei primi un mesaj
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de confirmare şi vei fi redirecţionat către
pagina magazinului online .

b. Autorizarea tranzacţiilor din Apple iOS
iOS Româna
În momentul efectuării plăţii, pentru
autorizarea tranzacţiei, vei primi automat pe
dispozitivul mobil o notificare pe care o poţi
accesa pentru a fi redirecţionat în aplicaţia
Card mToken.
ATENŢIE! Dacă nu ai primit mesajul
automat sau poate l-ai sters din greşeală,
poţi accesa aplicaţia, iar tranzacţia va
apărea automat în primul ecran.
După ce ai deschis aplicaţia, tranzacţia va
fi afişată în primul ecran. Ai posibilitatea de
a o autoriza sau de a o anula.
Vei semna tranzacţia folosind confirmarea
biometrică (amprenta scan retină sau
recunoaştere facială) sau a PIN-ului
aplicaţiei, conform opţiunii selectate de tine
în aplicaţie.
Odată semnată, vei primi un mesaj de
confirmare în aplicaţie, cât şi un mesaj în
pagina 3D Secure, acolo unde ai introdus
datele de confirmare ale tranzacţiei.
ATENŢIE!
autorizare
interval de
confirmată
automat.
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Tranzacţia are termen de
10 minute, iar dupa acest
timp, dacă aceasta nu este
sau anulată, se va anula

c. Autorizarea tranzacţiilor din Android OS
În momentul efectuării plătii, pentru
autorizarea tranzacţiei, vei primi automat
pe dispozitivul mobil o notificare pe care
o poţi accesa pentru a fi redirecţionat în
aplicaţia Card mToken.
ATENŢIE! Dacă nu ai primit mesajul
automat sau poate l-ai sters din
. greşeală, poţi accesa aplicaţia, iar
tranzacţia va apărea automat în
primul ecran
După ce ai deschisa aplicaţia, tranzacţia
va fi afişată în primul ecran. Ai
posibilitatea de a o autoriza sau de a o
anula.
Vei
semna
tranzacţia
folosind
confirmarea biometrică (amprentă, scan
retina sau recunoaşterea facială) sau a
PIN-ului aplicaţiei, conform opţiunii
selectate de tine în aplicaţie.
Odată semnată, vei primi un mesaj de
confirmare în aplicaţie, cât şi un mesaj în
pagina 3D Secure, acolo unde ai
introdus datele de confirmare ale
tranzacţiei.
ATENŢIE!
autorizare
interval de
confirmată
automat.
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Tranzacţia are termen de
10 minute, iar după acest
timp, dacă aceasta nu este
sau anulată, se va anula

d. Alte modalităţi de autorizare a tranzacţiilor din Apple iOS

Dacă nu ai primit notificarea şi nu ai reuşit
scanarea codului QR, poţi autoriza manual
tranzacţia folosind modalitatea Challenge /
Response. Va trebui să urmezi paşii din
meniul Generare Cod din aplicaţia Card
mToken şi vei confirma codul tranzacţiei
înapoi în pagina 3D Secure.
Vei completa în câmpul Cod de verificare
codul afişat în pagina 3D Secure, vei
genera Codul de autorizare pe care îl vei
trece în câmpul ce trebuie completat în
pagina 3D Secure.
La finalul tranzacţiei, dacă aceasta a fost
confirmată cu succes, vei primi un mesaj de
confirmare şi vei fi redirecţionat către
pagina magazinului online.
ATENŢIE! Codul generat are termen de
semnare 60 de secunde, dacă nu reuşeşti
să îl confirmi în acest interval de timp, codul
va trebui regenerat în aplicaţie.
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e. Alte modalităţi de autorizare a tranzacţiilor din Android OS
Dacă nu ai primit notificarea şi nu ai reusit
scanarea codului QR, poţi autoriza manual
tranzacţia folosind modalitatea Challenge /
Response .Va trebui să urmezi paşii din
meniul Generare Cod din aplicaţia Card
mToken şi vei confirma codul tranzacţiei
înapoi în pagina 3D Secure.
Vei completa în campul Cod de verificare
codul afişat în pagina 3D Secure, vei genera
Codul de autorizare pe care îl vei trece în
campul ce trebuie completat în pagina 3D
Secure.
La finalul tranzacţiei, dacă aceasta a fost
confirmată cu succes, vei primi un mesaj de
confirmare şi vei fi redirectat către pagina
magazinului online.
ATENŢIE! Codul generat are termen de
semnare 60 de secunde, dacă nu reuşeşti
să îl confirmi în acest interval de timp, codul
va trebui regenerat în aplicaţie.

4. Selectare limbă
Dacă doreşti să selectezi o altă limbă decât cea aleasă în momentul înrolării, ai
această posibilitate

iOS
În meniul Altele poţi selecta o altă limbă în
locul celei pe care o ai deja. Odată salvată
selecţia, aplicaţia îţi va solicita validarea
acesteia, ca apoi să poţi folosi noua ta
selecţie.
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Android

În secţiunea Setari poţi selecta o altă limbă
în locul celei pe care o ai setată deja. Odată
salvată selecţia, aplicaţia îţi va solicita
validarea acesteia, iar după restartarea
aplicaţiei vei putea folosi noua ta selecţie.

5. Schimbare parolă
Dacă, din varii motive, doreşti să schimbi parola pe care ai definit-o iniţial la
înrolare, o poţi face foarte simplu din aplicaţie.
iOS
Dacă dorești înlocuirea parolei definite iniţial,
o poţi face din meniul Altele la secţiunea
Schimbă parola. Iniţial vei introduce parola
existentă, apoi noua parolă şi confirmarea
acesteia.
Dacă la înrolarea aplicaţiei, ai selectat
biometria ca modalitate de autentificare,
opţiunea Schimbă parola nu este disponibilă
decât după deazactivarea biometriei.
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Android

Dacă doreşti înlocuirea parolei definite iniţial,
o poţi face din meniul Mai multe, secţiunea
Setări, sub secţiunea Autentificare apasând
Schimbă parola. Iniţial vei introduce parola
existentă, apoi noua parolă şi confirmarea
acesteia.

6. Resetare parola
Dacă doreşti resetarea parolei existente pentru că ai uitat-o, nimic mai simplu.
iOS
Dacă ti-ai uitat parola definită iniţial şi
doreşti să defineşti o noua parolă, o poţi
face din meniul Altele la secțiunea Ai uitat
parola. Selectând respectiva opţiune.
De reţinut că aplicaţia va fi reiniţializată.
Va trebui să ne contactezi pentru a primi
un nou set de Chei de autorizare / Cod de
autorizare.
Acest procedeu va fi folosit şi dacă
primeşti mesaj că aplicaţia a fost
desincronizată.
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Android
Dacă ti-ai uitat parola definită iniţial şi
dorești să defineşti o nouă parolă, o poţi
face din meniul Mai multe, secţiunea
Setari, sub secţiunea Autentificare
apăsând Parolă uitată.
De reţinut că aplicaţia va fi reiniţializată.
Va trebui să ne contactezi pentru a primi
un nou set de Chei de autorizare / Cod de
autorizare.
Acest procedeu va fi folosit şi dacă
primeşti mesaj ca aplicaţia a fost
desincronizată.

______________________________________//____________________________________________
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