Beobank Online

Eerste aanmelding
FRAUDE / PHISHING
Om veiligheidsredenen raden wij u ten zeerste aan om de exacte naam van de site www.beobank.be in de
adresbalk in te voeren om via Beobank Online toegang te krijgen tot uw rekeningen. Voeg deze site toe aan uw
favorieten.
Geef nooit uw bankcode of wachtwoord door via telefoon, e-mail, sms of op sociale netwerken. Beobank zal u
dat nooit op deze manier vragen.
Meer tips en voorbeelden zijn te vinden op www.beobank.be

Om u in te schrijven voor Beobank Online, ga naar www.beobank.be en klik op
Online

Klik op « Digipass 320 » als u een Digipass heeft ontvangen via uw agentschap/per post of klik op
« Alleen kredietkaarten » als u u enkel over een Beobank kredietkaart beschikt.

MET DIGIPASS 320
• De eerste keer dat u uw Digipass gebruikt, wordt u gevraagd om een PIN-code aan te maken:
1.	
Druk op de groene ‘OK’-knop en houd deze ingedrukt totdat het bericht ‘NEW PIN?’ wordt weergegeven.
2.	Voer een 5-cijferige pincode naar keuze in en druk op ‘OK’. De Digipass zal het bericht ‘Confirm
PIN’ weergeven.
3.	Voer dezelfde 5-cijferige pincode nogmaals in en druk op ‘OK’. Op het scherm verschijnt dan
‘New PIN (OK)’. Uw Digipass is nu klaar voor gebruik.
• Om u aan te melden op Beobank Online:
•	Voer de 12-cijferige gebruikersnaam in die u per sms, per post of
rechtstreeks via uw contract voor bankieren op afstand hebt ontvangen.
•	Voer het 8-cijferige wachtwoord in dat u via sms of post hebt ontvangen.

•	Zet uw Digipass aan door op ‘OK’ te drukken, voer uw code in en druk drie
keer op ‘OK’.

•	Kopieer de 8 cijfers van uw Digipass.
•	Klik op ‘Inloggen’.

U moet nu uw wachtwoord, dat tijdelijk was, wijzigen (zie ‘Wijzigen van het tijdelijke wachtwoord’).

ZONDER DIGIPASS
• Om u aan te melden op Beobank Online:
•	Voer de 12-cijferige gebruikersnaam in die u per sms, per post of
rechtstreeks via uw contract voor bankieren op afstand hebt ontvangen.
•	Voer het 8-cijferige wachtwoord in dat u via sms of post hebt ontvangen.
•	Klik op ‘Inloggen’.
U moet nu uw wachtwoord, dat tijdelijk was, wijzigen (zie ‘Wijzigen van het tijdelijke wachtwoord’).

WIJZIGEN VAN HET ‘TIJDELIJKE WACHTWOORD’

•	Als u de vocale server (automatisch antwoordapparaat om uw
transacties uit te voeren of te raadplegen) wilt gebruiken, vinkt u het
vakje ‘Ik maak ook verbinding via telefoon (vocale server)’ aan.
	- Als u het vakje hebt aangevinkt, moet u een wachtwoord kiezen dat
alleen uit cijfers bestaat.
	- Als u het vakje niet hebt aangevinkt, moet u een wachtwoord kiezen
dat bestaat uit ten minste 8 karakters, inclusief cijfers en letters.

• V
 oer het huidige wachtwoord in. Dit is het tijdelijke 8-cijferige
wachtwoord dat u ontvangen hebt en in het vorige scherm hebt
ingevoerd.
 oer uw nieuwe wachtwoord twee keer in. De criteria worden naast
• V
het vakje weergegeven en kleuren groen zodra eraan voldaan is.

• Klik op « Verander uw wachtwoord ».

Het nieuwe wachtwoord wordt dan opgeslagen
en u ontvangt een bevestigingsbericht.

AANMAAK VAN EEN ALIAS ALS GEBRUIKERSNAAM
Na uw eerste verbinding is het sterk aangeraden om een gepersonaliseerde gebruikersnaam (Alias) aan te maken
die u kunt gebruiken wanneer u een volgende keer aanmeldt.
U hebt toegang tot de diensten van ‘Bankieren op Afstand’ via de gebruikersnaam die u bij de opening van het
contract hebt gekregen, maar ook met uw persoonlijke gebruikersnaam, die u kunt beheren:

•	Klik in het hoofdmenu op ‘Profiel’ en
vervolgens op ‘Gebruikersnaam’.

•	Op dit scherm kunt u een nieuwe
gebruikersnaam aanmaken. Eenmaal
gekozen, bevestigt u hem met uw
wachtwoord.
•	Na het klikken op ‘Valideren’ krijgt u een
overzicht van de nieuwe gebruikersnaam
en bevestigt deze nog een laatste keer.
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