Inloggen op uw vernieuwde
online bankomgeving
Wij leggen het u stap voor stap uit

1. Verwijder de cookies in uw internetbrowser

In veel gevallen onthoudt uw computer met ‘cookies’ de gegevens die u eerder heeft ingevuld. Dit kan tot problemen leiden

bij het voor de eerste keer inloggen op uw vernieuwde persoonlijke online omgeving. Daarom adviseren wij u om eenmalig de
cookies van uw browser te verwijderen voordat u gaat inloggen.
Voor IE en Chrome:

• Open uw browser (internet) en druk deze toetsen tegelijkertijd in: ctrl (cmd) + shift + delete.
• Zet een vinkje bij ‘Cookies’ en klik op ‘Verwijderen’.

Voor Safari:

• Open uw browser (internet) en druk deze toetsen
tegelijkertijd in: alt + cmd + E.

• Klik in het menu op cookies of geschiedenis verwijderen.

2. Uw activatiecode

Op 12 september 2016 heeft u van ons via e-mail een

persoonlijke activatiecode ontvangen. Op www.argenta.nl

voert u deze activatiecode eenmalig in. Klik hiervoor op de

witte knop ‘Activatiecode invoeren’ in de blauwe balk zoals
u die in de afbeelding hiernaast ziet.

Heeft u geen activatiecode, neem dan contact met ons op via
076 54 33 085, op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.

3. Activeer uw code

U kunt nu uw activatiecode invoeren,
op het volgende scherm:
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4. Vul uw gegevens in

U komt nu op het volgende scherm:
Vul de volgende gegevens in:

• Uw Nederlandse mobiele telefoonnummer

(wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor
commerciële doeleinden)

• Het serienummer op de achterkant van uw Digipass
(alleen de 10 cijfers, zonder streepjes)

• De laatste 4 cijfers van uw BSN

(die vindt u op uw p
 aspoort, rijbewijs of identiteitskaart)

Klik op ‘Verzenden’. We sturen vervolgens een SMS-code

naar uw mobiele telefoon. Deze code heeft u nodig om uw

gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Het kan soms
een paar minuten duren voordat u dit SMS-bericht ontvangt.

5. Kies uw gebruikersnaam en wachtwoord
U komt vervolgens op het volgende scherm:
Kies uw gebruikersnaam

• Minimaal 5 en maximaal 50 karakters
• Alleen letters en cijfers, geen leestekens of spaties

Kies uw wachtwoord
• 8 karakters
• 1 cijfer
• 1 hoofdletter
• 1 kleine letter
Vul de SMS-code in die wij gestuurd hebben
naar uw mobiele telefoon
Klik op ‘Ga verder’.
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6. Kies voor het bevestigen van overboekingen met uw
mobiele telefoon of Digipass

U ziet nu het volgende scherm:

Uw persoonlijke online bankomgeving is nu geactiveerd.

Maak een keuze voor de manier waarop u overboekingen wilt
bevestigen.

• Voor het bevestigen van overboekingen met uw mobiele
telefoon kiest u: ‘Ja, dat wil ik’.

•V
 oor het doen van overboekingen via uw Digipass kiest u:
‘Nee, ik gebruik liever DIGIPASS’

Kiest u voor het gebruik van SMS-code, dan kunt u dit later
niet meer terugzetten naar Digipass.

7. Uw persoonlijke online bankomgeving is geactiveerd

Vanaf nu logt u eenvoudig in met uw zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.
Heeft u nog vragen over bijvoorbeeld inloggen? Bekijk dan onze veelgestelde vragen op: www.argenta.nl/faq
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