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Інструкція з реєстрації MobilePass для нових 

користувачів 

Щоб встановити MobilePass на Ваш телефон, виконайте наступне:  

Крок 1: Завантажте додаток SafeNet MobilePASS  

Завантажте MobilePASS з магазину додатків  

на Вашому пристрої. 

Крок 2: Отримайте власний код активації  

Код активації – це 8 символів, який новий користувач отримує двома частинами, кожна по 4 

символи відповідно. Перша частина коду надсилається електронним повідомленням, інша – СМС 

(текстовим повідомленням).  

Приклад повідомлення електронного повідомлення: 

 User ID: a***64  

 Перші 4 цифри Вашого коду активації MobilePASS: 8U7D 

Приклад СМС повідомлення:  

“Ваш код активації CitiDirect BE - ****WXYZ”. 

Зауважте, що вище надана процедура отримання коду активації двома частинами актуальна 

лише для нових користувачів. 

 

 

Крок 3: Активація MobilePASS  

 

 

 

• Запустіть додаток MobilePASS та оберіть 

Auto Enrollment 

 

 

 

Будь ласка, зауважте, що код активації дійсний лише 15 календарних днів 
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• в поле Enrollment String введіть наступне: 

https://mobilesoa.citi.com/spa/enroll 

 

 

 

 

• в поле  User ID введіть CSA_MP_ разом з 

Вашим новим логіном CitiDirect BE® (логін 

був надісланий Вам у повідомлені з 

першими 4-а цифрами коду активації).  

Наприклад, CSA_MP_ABCD1234, де 

ABCD1234 – це Ваш логін. 

• в поле User Password введіть Ваш код 

активації MobilePASS (8 символів) та 

натисніть Continue 

 

 

 

• Вигадайте 4-цифровий персональний 

ідентифікаційний номер (ПІН);  

Підтвердіть його повторним вводом та 

натисканням «Continue» 

 

 

 

Виконайте вхід з використанням Вашого MobilePASS  

 

 

• Запустіть додаток MobilePASS на власному 

пристрої 

• Введіть Ваш 4-значний ПІН в поле Token PIN 

 

Зверніть увагу! В полі User ID всі символи повинні вводитися у верхньому регістрі! 

https://mobilesoa.citi.com/spa/enroll
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• В браузері на сторінці входу в систему CitiDirect BE 

введіть Ваш ідентифікатор користувача (він же 

логін, який Ви використовували для реєстрації).  

• Натисніть Увійти. 

 

 

 

 

 

• Відобразиться Контрольне запитання (або 

Challenge Code), яке містить у собі 8 цифр.  

 

 

 

 

• Введіть даний код в додаток MobilePASS. 

Відобразиться код-Відповідь (або Passcode).  

 

• На сторінці входу в систему CitiDirect BE 

введіть отриманий з додатка MobilePass 

пароль у поле  Відповідь та натисніть Увійти.  

 

 

 

Якщо це Ваш перший вхід у клієнт-банк, система запропонує встановити питання безпеки. Вам 

необхідно буде вибрати три питання зі списку, та придумати відповідь на кожне з них. 

Будь ласка, зверніть увагу, відповіді на питання необхідно вносити англійскою мовою. 

 

 У разі виникнення питань, Ви можете звернутися до технічної підтримки: 

Email: ebs.ukraine@citi.com  
Тел.: +38 (044) 490 1023 
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