
 

Instrukcja korzystania z nowego sposobu logowania i autoryzacji 

przelewów za pomocą haseł SMS. 

 

PIERWSZE LOGOWANIE 

1. Wpisujemy identyfikator otrzymany w Centrali Banku i wybieramy przycisk „DALEJ”. 

 

2. Podczas pierwszego logowania Kod dostępu to hasło, które zostanie/zostało wysłane SMSem 

(nie należy usuwać tej wiadomości do czasu zmiany hasła) 

 

 



 

3. Po kliknięciu w pkt. 1 przycisku „DALEJ” klient zostanie poproszony o wpisanie kodu dostępu 

(UWAGA: podczas logowania w kolejne aktywne pola należy wpisać odpowiadające im znaki 

z kodu dostępu), następnie należy kliknąć przycisk DALEJ. 

Aplikacja wyświetli na ekranie pole „Kod SMS”. 

 

 

Należy wpisać kod, który został przesłany SMSem. Następnie należy kliknąć przycisk ZALOGUJ. 

 

4. Podczas pierwszego logowania i po resecie użytkownik zostanie poproszony o ustawienie 

własnego hasła dostępu. Wymagania dotyczące hasła są opisane pod przyciskiem „ZAPISZ I 

ZALOGUJ” 



 

 

Po ustawieniu hasła użytkownik zostanie wylogowany.  

Aplikacja przeniesie użytkownika do stanu opisanego w pkt. 3 po wprowadzeniu Kodu dostępu. Na 

telefon zostanie wysłany Kod SMS, który należy wpisać we właściwe pole. 

  



 

KAŻDORAZOWE LOGOWANIE PO WYKONANIU PIERWSZEGO LOGOWANIA 

1. W pole Numer identyfikacyjny należy wpisać otrzymany identyfikator. 

 

2. Następnie należy kliknąć przycisk „DALEJ”. 

3. Klient zostanie poproszony o wpisanie kodu dostępu (UWAGA: podczas logowania w kolejne 

aktywne pola należy wpisać odpowiadające im znaki z kodu dostępu, np. Kod dostępu to 

Abc!2#, należy więc wpisać Ab, trzeci znak w tym przypadku należy pominąć, dalej należy 

wpisać !2, ustawienie kropek przy każdym logowaniu może być inne), następnie należy 

kliknąć przycisk DALEJ. 

 

4. W pole Kod SMS należy wpisać kod z przesłany SMSem. i wybrać przycisk ZALOGUJ (tak jak w 

punkcie 3 instrukcji pierwszego logowania). 

 
  



 

WYKONANIE PIERWSZEGO PRZELEWU 

1. Po wypełnieniu formatki pierwszego przelewu należy kliknąć przycisk „DALEJ” 

 

 

2. Użytkownik zostanie poproszony o zmianę kodu PIN autoryzacyjnego, który został wysłany 

wcześniej wiadomością SMS. 

 

 



 

3. Użytkownik wpisuje kod PIN z wiadomości SMS oraz ustawia nowy. 

 

4. Wykonanie przelewu po ustawieniu kodu PIN autoryzacyjnego. 

 

We właściwe pola należy wpisać kod PIN, który został ustawiony przez użytkownika w punkcie 3 

oraz kod, który wysłany zostanie wiadomością SMS. 


