
Para terminar a ativação, defina 
o PIN do seu Token Móvel. Este 
PIN será necessário para obter 
o código de segurança a utilizar 

na futura validação das 
transações.   

Se o desejar, personalize o 
seu Token Móvel para que 
seja fácil de distinguir de 

outros que possa ter.

Selecione “Solicitar código de ativação” 
para receber por SMS, para o 

telemóvel previamente definido no 
perfil de utilizador  como contacto, um 

código que deverá introduzir para 
continuar com o registo. 

No próximo acesso à app BBVA 
Net cash ser-lhe-á sugerido que 

ative o seu dispositivo de 
segurança: Token Móvel. 
Trata-se de um processo 

simples e rápido.

E já está.

Depois de fazer o download da App BBVA Net cash, da loja correspondente ao seu sistema operativo,
aceda nessa mesma App ao BBVA Net cash e siga os passos propostos e que se descrevem neste guia rápido.

Para esclarecimento de duvidas
ligue 808 507 777

Disponível na
App Store
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Guia rápido
Activação
Token móvel



Selecione a operação
a confirmar e escolha

a respectiva ação.  

Introduza a sua chave de 
assinatura e o PIN que definiu 

para o seu token móvel. 
Clique em "Assinar"

a operação.  

Depois de assinar, é gerado 
automaticamente o código 
de segurança para assinar

a sua operação.

Através da opção “Assinatura e 
Ficheiros”, selecione a operação 

que pretende assinar.

Aceda à sua app BBVA Net
cash com as suas credenciais. 

Através da App BBVA Net cash poderá de uma forma simples, rápida e prática, 
confirmar as operações realizadas em ambiente “web” onde quer que esteja.
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Guia rápido
Utilização Token móvel com
Operação em ambiente App

Para esclarecimento de duvidas
ligue 808 507 777



Escolha o token que 
pretende utilizar. 

Introduza o PIN que definiu e 
obtenha o código de utilização 

única que terá de introduzir.

Introduza a sua chave
de assinatura e o código

de segurança previamente 
gerado e assine a sua 
transação no seu PC.

Aceda ao seu BBVA Net cash e 
escolha a opção “Gerar código 

de segurança”.
Não precisa de entrar na app 

com os seus dados
de utilizador.

Para validar operações em 
ambiente web, terá de 

introduzir o respetivo código de 
segurança. Obtenha os seus 

códigos através da app BBVA 
Net cash.

Ao efetuar uma operação em ambiente “web” poderá de uma forma, prática obter
o código de segurança necessário para a confirmação da operação que está a realizar.
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Guia rápido
Utilização Token móvel com
Operação em ambiente web

Para esclarecimento de duvidas
ligue 808 507 777

código introduzido no  1º passo


