POSTUP PŘI ZAPOMENUTÍ HESLA DO VITAKARTY ONLINE

Adresa: www.ozp.cz
Ikona: VITAKARTA ONLINE
Volba: Přihlášení do VITAKARTY ONLINE

V případě, že jste zapomněli heslo, které jste si zvolili a je to pouze Vám známý údaj, využijte
tlačítko „Zapomněli jste heslo?“.

Otevře se Vám formulář̌ žádosti o zaslání nového hesla.

Do pole „Uživatelské jméno“ vyplňte celou e-mailovou adresu, do pole "Evidované telefonní
číslo" uveďte 9-ti místné číslo svého mobilního telefonu.
Poté klikněte na volbu "Pokračovat".

Otevře se další stránka, kde do pole "SMS kód" opište kód, který Vám přijde na mobilní
telefon a klikněte na tlačítko "Odeslat žádost".

Otevře se další stránka s informací, že Vám byl odeslán e-mail s jednorázovým heslem a
pokyny, jak postupovat dále.

Přejděte do Vaší e-mailové schránky, kam Vám byla doručena obdobná zpráva, jako je tato
níže:

Důležité je, abyste v e-mailu, použili zaslaný URL odkaz (URL odkaz je aktivní text, který
aktivujete tlačítky ctrl a enter nebo dvojitým poklepáním myší).

Po použití URL odkazu se Vám otevře www stránka s "Formulářem nouzového přihlášení".

Zde je opět nutné zadat uživatelské jméno, kterým je Vaše e-mailová adresa.
Dále je třeba zadat jednorázové heslo, které naleznete v zaslaném e-mailu. Heslo je možné
zkopírovat pomocí klávesových zkratek Ctrl+C a Ctrl+V.
Nakonec klikněte na tlačítko „Pokračovat“.
Otevře se další stránka, kde do pole "SMS kód" opište kód, který Vám přijde na mobilní
telefon a klikněte na tlačítko "Odeslat formulář".

Po odeslání formuláře se dostanete na další obrazovku:

Zde si nastavíte své heslo. Pro jistotu je heslo nutné zadat hned dvakrát. Heslo musí mít 8
až 16 znaků. Nejméně1 znak musí být číslice, nejméně 1 znak musí být velké písmeno a
nejméně 1 znak musí být malé písmeno. U písmen není povolena diakritika. Jsou povoleny
tyto speciální znaky: podtržítko, pomlčka a tečka.
Po zadání hesla a jeho potvrzení stiskněte tlačítko „Vstoupit do VITAKARTY“.
Čekejte prosím, načítají se data. Během této operace se spouští načítání účtu klienta a
ověřují se jeho data. Rychlost operace je dána rychlostí připojení (doporučujeme Wi-Fi
připojení). Pokud se operace nezdaří, zvolte před opětovným přihlášením funkci F5.

Gratulujeme, jste přihlášen, pokud nebudete provádět žádnou aktivitu, systém je z důvodu
bezpečnosti nastavený tak, že Vás po 30 min. automaticky odhlásí a je nutné se opět
přihlásit.

Kamila Nová
kamila.nova@ozp.c

