DIÁKHITEL DIREKT MOBIL

A Diákhitel Direkt mobil alkalmazás ingyenesen letölthető és telepíthető. Segítségével
kezdeményezheted a szabadfelhasználású Diákhitel 1 és kötött felhasználású Diákhitel 2 hitelek
igénylését. Bárhol, bármikor, egyszerűen hozzáférhetsz üzeneteidhez, lekérdezheted aktuális
egyenlegedet, hátralékodat, megtekintheted utalásaidat.
Az alkalmazásban elérhető funkciók:
- azonnali aktuális egyenleg lekérdezés
- bankkártyás fizetés törlesztéshez, előtörlesztéshez
- szerződés státuszának megjelenítése
- Diákhitel Direkt postafiókba érkező levelek gyors megtekintése, új üzenetekről
figyelmeztetés, csatolmányok letöltése
- folyósítási és törlesztési adatok lekérdezése
- ügyfélszolgálati elérhetőségek megjelenítése, térképpel
- Diákhitel hírek elérése

ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE
A mobil alkalmazás a két legelterjedtebb mobil platformra (Android és iOS) érhető el.
Az az alkalmazás tabletekre is optimalizált.

ESZKÖZ REGISZTRÁCIÓJA ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL
1. lépés
Lépj be Diákhitel Direkt fiókodba és kattints a felső sávban a FIÓK menüpontra. A listából
válaszd ki a MOBIL ESZKÖZÖK pontot és regisztráld mobileszközödet.
(Akár több készüléket is hozzákapcsolhatsz a fiókodhoz.)

2. lépés
Kattints az ESZKÖZ REGISZTRÁCIÓ INDÍTÁS gombra!

Megjelenik egy QR-kód és a hozzá tartozó ideiglenes kód.

3. lépés
Indítsd el a mobil eszközödön a Diákhitel Direkt alkalmazást.
Kattints a BEJELENTKEZÉS gombra, majd a QR-kód beolvasással gombra.
Tartsd készüléked hátsó kameráját a monitor irányába.
A regisztráció automatikusan megtörténik, ezt követően már a mobil eszközön is láthatóak
a Diákhitel Direkt fiókhoz tartozó adatok.

KÉTLÉPCSŐS AZONOSÍTÁS (AUTENTIKÁCIÓ)
A funkció a webes felületre történő gyorsabb belépést segíti.
A webes felületen a felhasználónév és jelszó megadása után választhatod ezt az opciót.
A mobilapp kezdőlapjáról a TOKEN GENERÁLÁSA gombbal jutsz el erre a felületre.
A 6 számjegyű kódot 30 másodpercig tudod használni.
Az időkeret lejárta után új tokent kell generálnod.

JELSZAVAS VÉDELEM – BIZTONSÁGI KÓD - BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS
A Diákhitel Direkt rendszerben lévő adataid védelme érdekében – lehetőséged van egy négyjegyű
biztonsági kód megadására. Ezt az alkalmazás a sikeres regisztrációt követően azonnal felajánlja.
A funkció használata nem kötelező, de biztonsági okokból ajánlott! Ha a regisztráció során nem
élsz a lehetőséggel, úgy azt később bármikor bekapcsolhatod a Névjegy menüpont alatt.
Biometrikus azonosítás
A kódzár megadása után aktiválódik az ujjlenyomatos vagy arc alapú feloldás lehetősége. Az
azonosítás módja a készüléktől függ, bizonyos eszközökön ez a funkció egyáltalán nem elérhető. A
funkció szintén egy kapcsoló segítségével állítható, további megerősítés nem szükséges, azonban
kódzár megadása nélkül nem használható.

ELFELEJTETT BIZTONSÁGI KÓD
Amennyiben elfelejtetted 4 jegyű biztonsági kódodat, lehetőséged van visszaállítani az alkalmazást
az eredeti, induló állapotba. Ez azt jelenti, hogy a készülék regisztrációja törlődik. Az alkalmazás
teljes értékű használatához a készüléket újra regisztrálnod kell a Diákhitel Direkt webes felületén.

ESZKÖZ LETILTÁSA / TÖRLÉSE
A korábban regisztrált eszközök letiltását/törlését a Diákhitel Direkt webes felületen tudod
elvégezni.
A MOBIL ESZKÖZÖK menüpont alatt az adott, regisztrált készüléknél a sor végén megtalálható
ikonokkal tudod a letiltást és a törlést végrehajtani.

letiltás

törlés

