
Sposób postępowania w związku ze zmianami w systemach od 14.09.2019 dla 

Klientów posługujących się dotąd autoryzacją kodami SMS 

1. Proces pierwszego logowania 
a. wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany w Banku: 

 

b. wprowadź tymczasowe hasło do systemu otrzymane SMS (hasło ważne 24 godz. od otrzymania SMS) 

 

c. wprowadź nowy Kod do logowania, który otrzymasz teraz SMS 

 

 

 



 

d. zdefiniuj swoje hasło (hasło maskowane), które będzie służyło do logowania wg informacji na stronie 

 

 

e. potwierdź nowym kodem SMS, który otrzymasz teraz (inny kod SMS niż użyty w kroku c) 

 

2. Ustawienie własnego PIN-u autoryzacyjnego. 

UWAGA!!! Po poprawnym zalogowaniu należy nadać własny PIN, który będzie służył do potwierdzania przelewów. 

Skorzystaj z opcji USTAWIENIA -> Zmiana Pinu autoryzacyjnego. 

UWAGA!!! Tymczasowy PIN do autoryzacji jest ważny 24 godz. od momentu otrzymania SMS (tymczasowy PIN do autoryzacji został wysłany 

wcześniej razewm z tymczasowym hasłem do systemu) 

Nowy definiowany PIN nie powinien być łatwy do odgadnięcia. Niedopuszczalne jest ustawienie ciągu liczb np.: 012345, 111111 itp.  

 

Wprowadź swój PIN 

Powtórz swój PIN 

Wprowadź PIN 

otrzymany SMS razem z 

kodem autoryzacyjnym 



 

3. Ponowne logowanie 
a. wprowadź identyfikator użytkownika nadany przez Bank  

 

 

b. wprowadź kod dostępu (swoje hasło maskowane zdefiniowane podczas pierwszego logowania) 

Logowanie  przy  użyciu hasła  maskowanego  oznacza, że w polu Kod dostępu należy  wprowadzić losowo  

wybrane wymagane pozycje z hasła jak na ekranie poniżej. Wymagane pola zmieniają się przy każdej 

próbie logowania.  

Przykładowo  w  drugim polu należy  podać  drugi znak hasła,  w  trzecim  polu  trzeci  znak  hasła, w 

czwartym polu czwarty znak hasła itd.  Przy  wpisywaniu  hasła  maskowanego  po  wpisaniu  znaku 

następuje  automatyczne  przeskoczenie  do  kolejnego  pola. 

 

 

c. Potwierdzić nowym kodem SMS 

 

 



 

4. Potwierdzanie przelewów 
a. do potwierdzania przelewu należy wpisać zdefiniowany przez siebie PIN (jeżeli nie został zdefiniowany to 

należy go ustawić zgodnie z punktem 2) oraz kod z nowego SMS 

 

 

UWAGA!!! Jeżeli w ciągu 24 godz. od otrzymania PIN-u autoryzacyjnego w wiadomości SMS nie 

zostanie on zmieniony (patrz punkt 2) prosimy o kontakt z Bankiem nr tel. 62 741 30 20 wew. 147. 

  

Wprowadź swój PIN 

Wprowadź nowy 

Kod otrzymany SMS 


