Jak vložit certifikát do prohlížeče
Internetové bankovnictví MojeBanka a MojeBanka Business potřebuje pro své
fungování mít osobní certifikát uložen v zabezpečeném úložišti prohlížeče. Certifikát
je tam automaticky vkládán při jeho vytváření nebo při změnách. Do prohlížeče je
však možné jej načíst i manuálně. Následující postup vám podrobně popíše postup
při vkládání osobního certifikátu do zabezpečeného úložiště prohlížeče.
A. Vyhledání certifikátu
Abyste mohl(a) vložit váš certifikát, je důležité mít jej uložen jako soubor s příponou .p12 na disku PC nebo
na přenosném USB disku. Pokud neznáte cestu k vašemu certifikátu, tj. jeho umístění v počítači, je možné
využít vyhledávací nástroje systému Windows.
1. Stiskněte klávesovou zkratku Win + F. Bude otevřeno okno vyhledávání. Do pole pro vyhledávání
zadejte zadejte „*.p12“ (bez uvozovek) a stiskněte Enter. Nad vyhledaným certifikátem klikněte
pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Otevřít umístění souboru“.
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2. Soubor bude zobrazen v okně Průzkumníka. V adresovém řádku v horní části je uvedeno umístění, na
tomto místě je certifikát uložen.

TIP: Vložíte-li do PC USB disk a nad souborem kliknete pravým tlačítkem a vyberete možnost
„Odeslat“ a dále možnost „Vyměnitelný disk (Písmeno:)“, můžete takto jednoduše uložit váš
certifikát na USB disk.

-2-

Jak vložit certifikát do prohlížeče
B. Vyhledání certifikátu
1. Klikněte na tlačítko „Vložit certifikát“.
Zatrhávací políčko „Zapamatovat si certifikát v prohlížeči“ slouží k tomu, aby si prohlížeč uložil osobní
certifikát do zabezpečeného úložiště natrvalo, pokud je zatržené. Pokud políčko není označeno,
certifikát bude po odhlášení smazán.
Certifikát je možné z úložiště rovněž odstranit vymazáním historie prohlížeče (data a cookies). Váš
osobní certifikát nebude rovněž uložen trvale, pokud používáte tzv. Anonymní mód
Proto je důležité uchovávat kopii certifikátu v souboru s příponou .p12 na bezpečném úložišti,
nejlépe na USB disku. Tato záloha vám bude sloužit právě pro případy, kdy dojde ke ztrátě dat
v prohlížeči nebo pro přenesení certifikátu do jiných prohlížečů.

2. Po kliknutí dojde k otevření systémového okna pro výběr souboru z disku. Najděte soubor, který má
příponu .p12, jmenuje se Příjmení Jméno.p12 a poklepejte na něj nebo stiskněte na tlačítko Otevřít.
Pokud nemůžete váš certifikát najít, ověřte, zda se nenachází kopie v souboru s příponou .p12
v úložišti, kam prohlížeče ukládají stažené soubory. Při vytváření nebo změnách certifikátu MojeBanka
automaticky ukládá souborovou zálohu na disk. Nejobvyklejší cesta, kam prohlížeče ukládají stažené
soubory je: C:/Users/přihlašovací jméno do PC/Stažené soubory/ nebo C:/Documents and
settings/přihlašovací jméno do PC/Dokumenty/Stažené soubory/ nebo přímo na Plochu počítače.
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3. Váš certifikát bude načten do seznamu certifikátů. Zadejte heslo k certifikátu a stiskněte ikonu Šipka
pro přihlášení do internetového bankovnictví MojeBanka.
Na této obrazovce máte rovněž možnost certifikát spravovat. Pokud stisknete ikonu Klíč, zobrazí se
menu s možnostmi zobrazení detailu certifikátu, zálohování na disk nebo USB, blokování certifikátu a
odstranění certifikátu z prohlížeče. Rovněž máte možnost vyzvednout nový certifikát nebo požádat o
přesunutí certifikátu z jiného PC.
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