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Internetové bankovnictví

Internetové bankovnictví
GE Money Bank - Internetbanka
Přihlášení pomocí mobilního klíče
Pro přihlášení a používání Internetbanky GE Money Bank lze bez jakýchkoliv omezení použít tzv.
mobilní klíč. U nově zřizovaných účtů je to jediný způsob, jak se k Internetbance přihlásit. Pokud máte
dříve založený účet a nemáte přihlášení pomocí mobilního klíče aktivováno, je nutno navštívit vaši
pobočku a tam jej aktivovat. Můžete používat oba způsoby přihlášení, tj. mobilní i certiﬁkát. V tomto
případě budete po zadání hesla vyzváni k volbě způsobu přihlášení.

Jak to funguje
Jednoduše. Po zadání hesla, a příp. volby způsobu přihlášení pomocí mobilního klíče, vám na váš
mobilní telefon přijde SMS s autorizačním kódem. Ten zadáte do příslušného pole na stránce
Internetbanky a kliknete na tlačítko „Přihlásit“. Stejným způsobem fungují i aktivní transakce (např.
příkazy k úhradě, dobíjení předplacených účtů mobilních operátorů apod.).

Přihlášení pomocí certiﬁkátu
Po instalaci Ubuntu 8.04 mi přestala fungovat Internet banka GE Money. Když se mi ji konečně
podařilo zprovoznit, rozhodl jsem se podělit o zkušenosti.

Použité programy
Firefox, Sun Java 6.

Postup
Nejprve je nutné odinstalovat balíček icedtea-gcjwebplugin - není kompatibilní s IB GE.

$ sudo apt-get remove icedtea-gcjwebplugin
Komunikaci s certiﬁkační autoritou GE jsem dělal ve Windows. Nevím zda bude fungovat i v
Ubuntu - ověřím při další změně certiﬁkátů.
Pro komunikaci s bankou máte 2 certiﬁkáty - podpisový a SSL. SSL certiﬁkát je nutné
nainstalovat do ﬁrefoxu i do javy.
Instalace SSL certiﬁkátu do Firefoxu:
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Menu Úpravy → Předvolby → sekce Rozšířené → záložka Šifrování → tlačítko
Certiﬁkáty.
záložka Osobní → tlačítko Importovat a najděte soubor GE_SSL_certifikat.p12
Budete vyzváni k zadání hesel - nejprve k úložišti důvěrných informací (pokud máte
nastaveno hlavní heslo - doporučuji používat) a potom heslo zadané při generování SSL
klíče.
Instalace SSL certiﬁkátu do Javy:
Hlavní menu Ubuntu Systém → Volby → Sun Java 6 Plugin Control Panel
Záložka Security → tlačítko Certiﬁcates…
Vyberte Certiﬁcate type: Client Authentication → záložku User → tlačítko Import
Opět vyhledejte soubor GE_SSL_certifikat.p12
Budete vyzváni k zadání hesel - nejprve k SSL klíči na disku (zadané při generování) a
potom k osobnímu úložišti klíčů.
Po importu je ještě třeba povolit v Java Control Panelu SSL 2.0: Záložka Advanced →
Security → zaškrtnout Use SSL 2.0 compatible ClientHello format.
Uložit - tlačítko Apply a OK
Restartujte Firefox.
A nyní můžete spravovat své účty i z Ubuntu linuxu.

Odkazy
Internetbanka
Rozšíření: Tento návod je příliš stručný. Pomozte Ubuntu
Wiki tím, že jej rozšíříte. Více...
Graﬁcká úprava: Tento návod potřebuje důležité graﬁcké a
stylistické úpravy. Více...
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