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Instrukcja pobrania i zainstalowania elektronicznego certyfikatu
Generali PPF Online Plus - Microsoft Internet Explorer
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1. Pobranie i instalacja
1. Uruchom Microsoft Internet Explorer (przeglądarka internetowa)
2. W polu „Adres“ wpisz „www.generali-ppf-invest.pl“, zatwierdź przyciskiem „ENTER“ i kliknij przycisk
„Logowanie“.
3. Kliknij przycisk „Zalogować się“.

www.generali-ppf-invest.pl

www.generali-ppf-invest.pl

1.

2.
Kliknij „Logowanie”

3.

Kliknij „Zalogować się”

4.
1
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4. Wyświetli się ekran powitalny eFolio. Ponieważ certyfikat nie został jeszcze zainstalowany, system wyświetli
monit o jego zainstalowanie.
5. W miejsce „Zapasowy identyfikator“ wpisz identyfikator zapasowy przydzielony przez Generali PPF Invest
(dalej zwaną „spółka”).
6. W miejsce „Numer umowy“ wpisz numer umowy, który znajduje się na potwierdzeniu zawarcia umowy
(numer umowy powinien zawierać 10 znaków).
7. W miejsce „Hasło do pobrania“ przepisz kod do pobrania certyfikatu, który otrzymałeś pocztą od spółki
Generali PPF Invest plc.
8. Po wypełnieniu trzech pól kliknij przycisk „Zainstaluj“

Wpisz identyfikator zapasowy, np:
1.
1122334455
Wpisz numer umowy, np:
1234567890

2.

Wpisz kod do pobrania, np:
419ad5d17878d4e1
Kliknij „Zainstaluj”

4.

2

3.
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Wzór „Potwierdzenie zawarcia umowy“ wraz z niezbędnymi danymi

1122334455

2.
1.

12345678905

1122334455

Wzór „Potwierdzenia usługi Generali PPF Online Plus“

3.

419ad5d17878d4e1
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9. Otworzy się okno do pobrania pliku z elektronicznym certyfikatem. Kliknij „Otwórz“.

Kliknij „Otwórz“

1.

10. Wyświetli się „Kreator importu certyfikatów. Kliknij „Dalej >“.

1.

Kliknij „Dalej >“

4

Telefon: +48 32 256 60 58 (jest czynne Pn.-Pt. 8-16.30)

11. W następnym oknie potwierdź klawiszem „Dalej >“

Kliknij „Dalej >“

1.

12. Kolejnym krokiem jest wpisanie w pole „Hasło:“ hasła do pobrania certyfikatu, które znajduje się na

potwierdzeniu usługi Generali PPF Online Plus. Uwaga! Należy przestrzegać wielkość liter.
Następnie należy zaznaczyć wszystkie opcje, jak pokazano na obrazku. Na koniec kliknij „Dalej >“

Wpisz hasło certyfikatu, np.:
SjfrSPYPFmwzCPYHSJKX

2.

zaznacz

3.
zaznacz

4.

Kliknij „Dalej >“
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Wzór „Potwierdzenie usługi Generali PPF Online Plus“

419ad5d17878d4e1

1.

13. Następnie kliknij „Dalej >“

1.

Kliknij „Dalej >“
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14. Kończenie pracy Kreatora certyfikatów należy potwierdzić klawiszem „Zakończ“

1.

Kliknij „Zakończ“

15. W kolejnym oknie należy wybrać poziom zabezpieczenia, a następnie hasło. Kliknij „Ustaw poziom
zabezpieczeń…“

1.

Kliknij „Ustaw poziom
zabezpieczeń...“

16. W wyświetlonym oknie wybierz „Wysoka“ według obrazka poniżej i kliknij „Dalej >“.

1.

2.

Wybierz

Kliknij „Dalej >“
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17. Następnie wpisz w pole „Hasło dla:“ dowolną nazwę dla certyfikatu, np. własne imię lub nazwisko W polu
„Hasło:“ wpisz własne hasło, które będzie używane do zalogowania się do systemu eFolio. Wybranego hasła
NIKOMU nie należy podawać ani NIGDZIE zapisywać. Aby skontrolować podane hasło, wpisz je ponownie do
pola „Potwierdź:“. Po wpisaniu nazwy certyfikatu i hasła kliknij „Zakończ“.

Wpisz dowolną nazwę certyfikatu, np.:
Vzorek

1.

Vzorek

Wpisz własne hasło.

Wpisz hasło ponownie. 3.

Kliknij „Zakończ“

4.

18. Kolejną tabelę potwierdź przyciskiem „OK“.

1.

2.

Kliknij na „OK“
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19. Zakończył się proces importu certyfikatu. Wyświetli się wiadomość, należy kliknąć na „TAK“

1.

Kliknij na „TAK“

20. Pojawi się potwierdzenie pomyślnego zainstalowania certyfikatu, kliknij „OK“

1.

Kliknij na „OK“

21. Zamknij okno przeglądarki Microsoft Internet Explorer. Od tego momentu komputer jest gotowy do
zalogowania się do systemu eFolio.

9
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2. Zalogowanie do systemu eFolio
1. Uruchom Microsoft Internet Explorer (przeglądarka internetowa)
2. W polu „Adres“ wpisz „www.generali-ppf-invest.pl“, zatwierdź przyciskiem „ENTER“ i kliknij przycisk
„Logowanie“.

3. Pojawi się okno, w którym jest już zainstalowany certyfikat. Wystarczy kliknąć przycisk „OK“.

1.

Kliknij na „OK“
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4. W wyświetlonym oknie wybierz „Udziel uprawnienia“. W pole „Hasło ochrony klucza“ wpisz hasło wybrane
podczas instalacji certyfikatu, następnie zatwierdź przyciskiem „OK“

1. Wybierz „Udziel uprawnienia“
Wpisz hasło wybrane przy
instalacji certyfikatu 2.

3.

Kliknij na „OK“

5. Jesteś już zalogowany i możesz rozpocząć pracę w systemie eFolio.

3. Polityka bezpieczeństwa
3.1.

Wstęp

Dla bezpieczeństwa wykonywanych przez Państwa dyspozycji istotne jest zapewnienie, aby dyspozycja nie była przez
nikogo naruszona, a spółka mogła Państwa jednoznacznie zidentyfikować jako osobę upoważnioną do wykonywania
danych dyspozycji.
Spółka za pośrednictwem elektronicznego certyfikatu oraz klucza zapewnia Państwu bezpieczne wyświetlanie
informacji o stanie konta aktywów.
Uwierzytelnienie i certyfikacja:
Elektroniczny certyfikat pełnie podstawowe dwie funkcje:
a) Uwierzytelnienie – widoczne uwierzytelnienie tożsamości kontrahentów, tj. Państwa jako klientów
(uczestnika funduszu) oraz spółki. Spółka za pomocą kodu uwierzytelniającego stwierdza czy komunikuje się
nią osoba upoważniona do korzystania z usługi Generali PPF Online Plus.
b) Certyfikacja – jednoznaczne potwierdzenie poprawności przesyłanych danych. Dzięki certyfikacji
wykonywanych dyspozycji można stwierdzić czy dane przesłane do spółki nie były w trakcie przesłania
zmienione. Jeżeli kod certyfikatu nie zgadza się, spółka dyspozycji nie zrealizuje. Komunikacja z spółką za
pośrednictwem Internetu jest chroniona 128-bitowym szyfrowaniem danych.

3.2.

Zalecane środki bezpieczeństwa

Aby bezpiecznie używać usługi Generali PPF Online Plus zaleca się klientom (uczestnikom funduszu) stosowanie
aktualnego programu antywirusowego wysokiej jakości, który monitoruje środowisko komputerowe. Kolejne
zabezpieczenie dotyczy łącza internetowego, który należy chronić poprzez osobiste firewalle (programy
sprawdzające wszystkie informacje przychodzące i wychodzące) – aby odpowiednio skonfigurować i zabezpieczyć
komputer należy skonsultować się z ekspertem.
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Klient (uczestnik funduszu) powinien dbać o to, aby żadna inna osoba nie zapoznała się ze stosowanymi
zabezpieczeniami, ani nie należy tych informacji przekazywać innym osobom. Jeżeli klient (uczestnik funduszu)
stwierdzi, że jego zabezpieczenia zna osoba nieupoważniona, należy zgodnie z warunkami inwestowania
bezzwłocznie poinformować o tym spółkę, która w porozumieniu z klientem zablokuje dostęp do usługi Generali PPF
Online Plus.
Nie należy używać łatwego hasła
Dla maksymalnej ochrony dostępu do komputera, należy wybrać trudne do odgadnięcia hasła zarówno do swojego
systemu, jak i dla własnego elektronicznego certyfikatu. Klient (uczestnik funduszu) powinien sprawdzić poufność
tych haseł i chronić dostęp do dostarczonych kluczy szyfrowania.
Łatwe hasło jest proste do odczytania i wykorzystania. Nie należy używać słów ani liczb, które mają związek
z imionami członków rodziny, ich datami urodzenia, numerów telefonów, itp. Zalecamy używać kombinacje wielkich i
małych liter, liczb i znaków specjalnych (kropka, wykrzyknik, pytajnik, itp.) Dobrej jakości hasło powinno zawierać
minimalnie osiem znaków.
Należy chronić swoje hasło
Nie należy zapisywać haseł na kartkach papieru, do notesu czy telefonu. W żadnym z ustawień komputera nie należy
pozwolić na zapamiętanie hasła. Należy przestrzegać zasady, że hasła nikomu nie można przekazać! Nawet członkom
rodziny!
Należy używać nowoczesnych technologii
Należy rozważyć możliwość używania najnowszych systemów operacyjnych Windows XP, Windows Vista i nowsze.
Całkowite bezpieczeństwo jest w nich dużo lepsze niż w starszych wersjach systemu Windows.
Zaleca się używanie swojego komputera
Do korzystania za usługi Generali PPF Online Plus zaleca się używanie tylko swojego własnego komputera,
ewentualnie komputera służbowego. Nie należy dopuścić do pracy na waszym komputerze osoby nieznajomej. Przed
każdym odejściem od komputera zaleca się włączenie wygaszacza ekranu chronionego hasłem dostępu bądź w
nowszych wersjach systemu operacyjnego Windows należy użyć CTRL+ALT+DEL by zablokować komputer.
Rekomenduje się używanie programu antywirusowego
Na komputerze zawsze powinien być zainstalowany program antywirusowy, aby nie tylko chronić siebie przed
potencjalnie uszkodzonymi danymi, ale także swoich przyjaciół, którym nie zostanie przesłany wirus. Program
antywirusowy należy regularnie aktualizować. Zaleca się także śledzenie informacji o potencjalnych zagrożeniach i
wirusach.
Należy łączyć się z Internetem przez firewall
Aby zminimalizować ryzyko nieupoważnionego dostępu do komputera podczas łączenia się z Internetem służy tzw.
Firewall czyli program ochronny lub wyposażenie techniczne, które obsługuje tylko określone frazy, a wszystkie
pozostałe dane przefiltrowuje. W Windows XP i nowszych wersjach systemu operacyjnego Windows można
aktywować firewall, który jest częścią systemu operacyjnego. Aby korzystać z odpowiedniego firewalla, należy
skonsultować się z ekspertem, np. z dostawcą usług internetowych.
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4. Parametry techniczne
4.1. Platforma oprogramowani



MS Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista, 7
Microsoft Internet Explorer 6.0 i nowsze

4.2. Konfiguracja sprzętu



Zalecaną konfiguracją jest procesor Pentium III lub Celeron 800 MHz i szybszy, 256 MB RAM
Minimalną konfiguracją jest procesor Pentium 200 Hz, 128 MB RAM

5. Wstawienie skrótu systemu eFolio na pulpit
1. Kliknij prawym klawiszem myszy gdziekolwiek na pulpicie.
2. Z wyświetlonej listy wybierz „Nowy“ a następnie „Skrót“.

1. Kliknij prawym
klawiszem myszy

2.

Wybierz „Nowy“.

Wybierz „Skrót“

3.

3. W wyświetlonym oknie wpisz w puste pole „https://efolio.cpinvest.cz“ i kliknij na „Dalej“.

Wpisz „https://efolio.cpinvest.cz“.
https://efolio.cpinvest.cz

2.

Kliknij na „Dalej“.
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4. Kolejno należy wpisać nazwę skrótu. Można go nazwać np. „eFolio“. Kliknij za „Zakończ“.

Wpisz nazwę skrótu, np.:
eFolio

2. Kliknij na „Zakończ“.
5. Na pulpicie pojawi się ikona, która kieruje użytkownika prosto do systemu eFolio.
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