Přihlášení do aplikace MP Home
Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.,
sídlo: Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2,
IČO: 60192852 – zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze v oddílu B, ve vložce 2281
(dále jen „MP“, „Modrá pyramida“ nebo „my“)

Jak získat přístup pomocí přihlašovacích údajů do Komerční banky?
1. Na úvodní obrazovce ťukněte na tlačítko
„Získat přístup do MP Home“. Pak se přihlaste
úplně stejně, jako se přihlašujete do aplikace
MojeBanka od KB – zadejte své uživatelské
jméno a v dalším kroku pak napište telefonní
číslo, které máte zaregistrované v KB.

2. Pokud používáte aplikaci KB Klíč, potvrďte
v něm přihlášení, a v MP Home potvrďte
souhlas s předáním svých údajů z Komerční
banky do Modré pyramidy.

4. Nastavte si přihlašovací údaje do MP Home.
Pokud jsou předvyplněné telefonní číslo
a e‑mailová adresa, zkontrolujte je, případně
je vyplňte. Pak tlačítkem podepište Smlouvu
o využívání aplikace.

3. Pokud KB Klíč nemáte, bude ještě potřeba zadat
v MP Home heslo do internetového bankovnictví
KB a v dalším kroku vyplnit kód z SMS zprávy,
kterou vám pošleme.

5. Pokud ještě u Modré pyramidy nemáte žádnou
službu nebo u vás vedeme jinou e‑mailovou
adresu, pošleme vám ještě e‑mailem odkaz,
kterým svou e‑mailovou adresu ověříte. A máte
hotovo!

Jak se do aplikace poprvé přihlásit?
1. Na úvodní obrazovce ťukněte na tlačítko
„Přihlásit“ a vyplňte uživatelské jméno, které
jste si právě nastavili.

2. Pak zadejte i telefonní číslo, které jste před
chvílí vyplnili při podpisu Smlouvy. Nemusí to
tedy být telefonní číslo mobilu, na kterém si
právě aplikaci aktivujete.

3. Na zadané telefonní číslo vám pošleme SMS
zprávu s kódem. Ten přepište do políčka na
obrazovce.

Jak nastavit zabezpečené přihlašování do aplikace?
1. Po prvním přihlášení do aplikace si nastavíte
4místný PIN kód, kterým se budete do aplikace
přihlašovat.

2. Pokud to váš telefon umí, můžete povolit
přihlašování do aplikace pomocí otisku prstu
nebo snímání obličeje. Je ale potřeba mít toto
ověřování v telefonu nastavené.

3. Bezpečné přihlašování do aplikace můžete
kdykoliv upravit přímo v aplikaci v sekci
Nastavení.

