
BANK SPÓ DZIELCZY
w Ustce

Interfejs Mobilny
Internet Bankingu

(instrukcja u ytkownika)
Wersja 005

https://ekonto.bsustka.pl

https://ekonto.bsustka.pl/


Bank Spó dzielczy w Ustce Interfejs Mobilny Internet Bankingu

instrukcja u ytkownika    | strona  2

SPIS TRE CI

1. Wprowadzenie ............................................................................................................................ 3

2. Bezpiecze stwo .......................................................................................................................... 4

3. Konfiguracja ................................................................................................................................ 5

4. Logowanie do systemu ............................................................................................................... 5

5. Geolokalizacja placówek, bankomatów, wp atomatów ................................................................. 6

6. Pulpit Interfejsu Internet Bankingu na urz dzenia mobilne. .......................................................... 8

7. Rachunki .................................................................................................................................. 10

7.1. Historia rachunku .................................................................................................................. 11
7.2. Szczegó y rachunku .............................................................................................................. 13
7.3. Przelewy  .............................................................................................................................. 14
8. Lokaty ....................................................................................................................................... 23

9. Kredyty  .................................................................................................................................... 24

10. Ustawienia .............................................................................................................................. 25

11. Kursy walut ............................................................................................................................. 26

12. Komunikaty ............................................................................................................................. 27

13. Do adowanie  .......................................................................................................................... 28

II. Historia zmian wersji dokumentu ................................................................................................... 29



Bank Spó dzielczy w Ustce Interfejs Mobilny Internet Bankingu

instrukcja u ytkownika    | strona  3

1. Wprowadzenie

Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych us ug. Jedn
z nich jest obs uga rachunku bankowego za po rednictwem urz dze  mobilnych.
Interfejs Mobilny Internet Bankingu to wygodny dost p do Twoich rachunków
i produktów bankowych oraz szeregu dodatkowych funkcji. Pozwala w prosty
i bezpieczny sposób zarz dza  kontem osobistym przez telefon komórkowy – smartfon
lub tablet.

Interfejs Mobilny Internet Bankingu, pozwala Ci kontrolowa  Twój rachunek o dowolnej
porze, z dowolnego miejsca. Bez problemu dokonasz podstawowych transakcji
zwi zanych z rachunkiem lub sprawdzisz stan swoich oszcz dno ci, za ysz now
lokat . Masz atwy dost p do informacji o posiadanych kredytach. Mo esz sprawdzi
aktualny kurs walut. B dziesz na bie co z ofert  produktow  i informacjami z banku.
Dzi ki wbudowanemu odbiornikowi GPS w twoim smartfonie, tablecie Interfejs Mobilny
pozwala bez konieczno ci logowania si  do systemu w kilka chwil znale  na mapie
najbli szy bankomat lub oddzia  banku.

Daj c Ci Interfejs Mobilny Internet Bankingu mamy na uwadze bezpiecze stwo
wszystkich operacji, jakie mo esz wykona  za pomoc  w asnego telefonu - smartfona,
tabletu. Twój czas jest dla nas cenny, dlatego mamy nadziej , e mo liwo ci, jakie daje
Ci nasz produkt, w pe ni zaspokoi Twoje oczekiwania. Tu zawsze jeste  pierwszy
w kolejce.

Interfejs Mobilny Internet Bankingu doskonale dzia a na ró nych platformach mobilnych.
Do poprawnego dzia ania wystarcza dowolna przegl darka internetowa obs uguj ca
aplikacje HTML 5.

Interfejs Mobilny Internet Bankingu umo liwi Ci:

Sprawdzenie salda rachunków

Przejrze  histori  operacji na rachunkach

Wykonywanie przelewów krajowych i dewizowych

Wykonanie przelewu z przysz  dat  realizacji

Wykonanie przelewów zdefiniowanych i oczekuj cych

Realizacja przelewu na rachunki ZUS

Zak adanie i likwidowanie lokat

Uzyskanie informacji o lokatach

Uzyskanie informacji o kredytach

Zmiana has a dost pu
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2. Bezpiecze stwo

W celu zachowania bezpiecze stwa system stosuje ró ne zaawansowane rozwi zania
techniczne. Ró norodno  zabezpiecze  daje klientowi niezawodny system ochrony
konta bankowego.

Has a zwi zane z technologi  bezpiecze stwa

Identyfikator klienta – unikalny numer nadawany ka demu u ytkownikowi
systemu przez bank w chwili uruchomienia us ugi
Has o dost pu – indywidualne has o dost pu klienta do Internet Bankingu,
ustalone przez niego przy pierwszym logowaniu. Musi mie  co najmniej 8
znaków i musi w nim wyst pi  co najmniej jedna du a litera, jedna ma a litera
i jedna cyfra

Lista hase  jednorazowych – has a b ce losowo wygenerowanymi numerami
koniecznymi do autoryzacji operacji bankowych lub za po rednictwem
jednorazowych hase  otrzymywanych sms-owo.

Po czenie z Bankiem chronione jest protoko em szyfruj cym SSL. Listy hase
jednorazowych pozwalaj  na unikni cie wykonania zlecenia bez wiedzy w ciciela.

Wa ne

 Loguj si  do systemu zawsze poprzez stron  wskazan  przez
Bank

Nie wchod  na stron  logowania do Systemu korzystaj c z
odno ników otrzymanych poczt  e-mail lub znajduj cych si  na
stronach nie nale cych do Banku

 Dbaj o bezpiecze stwo Twojego urz dzenia mobilnego, instaluj
tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki

 Zawsze u ywaj zaktualizowanego oprogramowania
antywirusowego wraz z zapor

 Dbaj o to, aby Twoja przegl darka internetowa by a zawsze
aktualna

 Nie zezwalaj przegl darce na zapisywanie hase  i nazw
ytkownika w formularzach

 Nie przechowuj nazwy u ytkownika, has a i listy hase
jednorazowych w tym samym miejscu

 Zawsze ko cz c prac  korzystaj z polecenia [Wyloguj]

 Bank nigdy i w adnej formie nie b dzie Ci  prosi  o podanie has a
(hase ) dost pu do systemu Internet Banking

 Bank nie b dzie do Ciebie wysy adnych wiadomo ci poprzez
e-mail. Jedyny sposób wysy ania komunikatów do u ytkowników
to komunikaty widoczne w systemie po zalogowaniu lub w opcji
[Komunikaty]
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3. Konfiguracja

Do poprawnego dzia ania wystarcza dowolna przegl darka internetowa obs uguj ca
aplikacje HTML 5, protokó  szyfruj cy SSL, JavaScript.

4. Logowanie do systemu

Logowanie do systemu jest czynno ci , dzi ki której system bankowy jest w stanie
rozpozna  danego u ytkownika.

Z Banku dostaniesz link, przez który logujesz si  do interfejsu mobilnej wersji Internet
Bankingu. Zanim zaczniesz wprowadza  jakiekolwiek dane upewnij si , e po czenie
jest szyfrowane, czyli adres zaczyna si  od https://, a nie od http://. Dodatkowo na przy
adresie przegl darki powinna znajdowa  si  k ódka oznaczaj ca prac  z po czeniem
szyfrowanym. Je eli klikniesz na ni  dwukrotnie, to wy wietli si  okno z informacjami
o stronie i zabezpieczeniach. W przypadku nie spe nienia któregokolwiek z tych
warunków nie powinna /powiniene  logowa  si  (podawa  numeru u ytkownika
i has a). Logowanie do bankowo ci mobilnej odbywa si  za pomoc  tego samego
identyfikatora i has a, którego u ywasz do standardowego Internet Bankingu.

Okna Interfejsu Mobilnego Internet Bankingu posiadaj  dwa sta e elementy. W górze
ekranu znajduje si  zielony pasek tytu u, na którym widnieje nazwa banku, za  w dole
ekranu znajduje si  pasek stopki z szybkim dost pem do podr cznego dolnego menu.
Z okna logowania masz bezpo rednie doj cie do mapy, gdzie znajdziesz najbli sze
bankomaty oddzia y banku oraz placówki   bez konieczno ci logowania si  do interfejsu
systemu.
Na swoim urz dzeniu mo esz korzysta  z serwisu Internet Bankingu zarówno w wersji
standardowej jak i mobilnej,  w zale no ci od preferencji mo esz je dowolnie zmienia
za pomoc  przycisku Wersja standardowa / Wersja mobilna w  lewym dolnym rogu
okna logowania.
Serwis Interfejsu Mobilnego jest dedykowany do klienta indywidualnego. W przypadku,
gdy do wersji mobilnej loguje si  operator firmy program wy wietla nast puj cy
komunikat „Internet Banking dla firm wy cznie w wersji standardowej. Czy prze czy
na wersj  standardow ? Tak / Nie”.

Aby si  zalogowa  wpisz numer identyfikatora w pustym polu, zatwierd  przyciskiem
Dalej, wy wietli si  okienko do wpisania has a. Podaj has o dost pu i zatwierd
przyciskiem Zaloguj.
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Rys. 1. Okno logowania - identyfikator Rys. 2. Okno logowania - has o

Aby uniemo liwi  dedukcj  czy dany identyfikator klienta istnieje w banku ograniczono
liczb  prób wpisania identyfikatora i has a klienta. Po trzech nieudanych próbach Twój
dost p zostaje zablokowany.

Wa ne

Trzykrotna pomy ka w ha le spowoduje zablokowanie us ugi.
Ponowna aktywacja mo liwa jest tylko w Banku.

5. Geolokalizacja placówek, bankomatów, wp atomatów

Dzi ki wbudowanemu odbiornikowi GPS w Twoim smartfonie, tablecie Interfejs Mobilny
Internet Bankingu pozwala Ci w kilka chwil znale  na mapie najbli szy bankomat,
wp atomat lub oddzia  banku bez konieczno ci logowania si  do systemu.
W oknie logowania (Rys. 1) w prawym dolnym rogu znajduje si  przycisk Bankomaty
i oddzia y. Po jego u yciu  przejdziesz do witryny Bankomaty i oddzia y (Rys.  3)
w której mo esz:

1. Sprawdzi  punkty (placówki banku, bankomaty, wp atomaty) znajduj ce si
w Twojej najbli szej okolicy. Gdy po raz pierwszy odwiedzisz witryn  wymagaj
danych geolokalizacyjnych zostanie wy wietlone na dole ekranu pytanie
o udostepnienie Twego po enia geograficznego. Je li wyrazisz na nie zgod ,
us uga zostanie aktywowana. Funkcj  geolokalizacji mo esz równie  aktywowa
w ustawieniach Twojego urz dzenia mobilnego. W przypadku braku zgody na
lokalizacj , program wybierze domy ln  lokalizacj , któr  jest Warszawa.



Bank Spó dzielczy w Ustce Interfejs Mobilny Internet Bankingu

instrukcja u ytkownika    | strona  7

Po u yciu przycisku Poka  punkty blisko mnie wy wietli si  mapka okolicy (jak np.:
na Rys. 4) z zaznaczonymi punktami zgodnie z ustawieniami filtra - przycisk Filtr
w prawym górnym rogu. Opis funkcji filtra poni ej.

2. Sprawdzi  punkty (placówki banku, bankomaty, wp atomaty) w dowolnym miejscu
Polski, wpisuj c nazw  miejscowo ci w polu tekstowym Podaj lokalizacj i klikn
na lupk  lub wybra  z klawiatury urz dzenia przycisk Id . Podczas wpisywania
nazwy program wy wietla podpowiedzi – miejscowo ci. Wystarczy e wska esz
jedn  z nich i wy wietli si  mapka szukanej okolicy z zaznaczonymi punktami
zgodnie z ustawieniami filtra.

Rys. 3. Geolokalizacja

Rys. 4. Geolokalizacja, punkty i bankomaty

Przycisk Filtr w prawym górnym rogu ekranu przekieruje Ci  do okna Bankomaty
i oddzia y d! Nie mo na odnale ród a odwo ania., w którym mo esz ustawi
jakie punkty (placówki, bankomaty) b  odszukane i zlokalizowane przez Interfejs
Mobilny Internet Banking. Domy lnie filtr ustawiony jest na TAK dla wszystkich opcji:

1. Bankomaty
2. Bankomaty biometryczne
3. Bankomaty z funkcj  wp aty
4. Bankomaty z funkcj  wp aty biometryczne
5. Wp atomaty
6. Wp atomaty biometryczne
7. Bankomaty obce bezprowizyjne
8. Oddzia y

Ilo  wy wietlonych opcji zale y od ustawie  w banku.
Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach filtra musisz u  przycisku Zastosuj filtr.
Przycisk Wstecz przekieruje Ci  do okna logowania.
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Rys. 5. Dwa przyk adowe okna z rozwini tym filtrem bankomatów i oddzia ów.

6. Pulpit Interfejsu Internet Bankingu na urz dzenia mobilne.

Po poprawnym zalogowaniu na ekranie pojawi si  okno g ównego menu programu.

Je li bank wys  do Ciebie informacj , to zaraz po zalogowaniu zostanie ona
wy wietlona na ekranie. Je li nie chcesz czyta  w danej chwili komunikatów z banku

mo esz przej  bezpo rednio do okna g ównego interfejsu wybieraj c przycisk
Pulpit w lewym dolnym rogu ekranu.

U góry ekranu telefonu w nag ówku znajduje si  nazwa banku i nazwa u ytkownika oraz
przycisk wyj cia z interfejsu systemu, czyli wylogowania .

Pulpit zbudowany jest z „zak adek”, w których zgrupowane s  produkty lub us ugi
bankowe dost pne przez Interfejs Mobilny Internet Bankingu, np. Rachunki, Lokaty,
Kredyty itd. Interesuj  Ci  zak adk  wybierasz, klikaj c na jej nazw .
Cz rodkowa ekranu z Pulpitu jest ruchoma i umo liwia przesuwanie go w gór /dó

atwiaj c dost p do wszystkich zak adek - produktów.
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Rys. 6. Pulpit Interfejsu

Na dole ekranu zarówno na Pulpicie jak i w innych zak adkach znajduje si  menu dolne
z przyciskami Przelew, Historia, Do adowanie, które zapewni  Ci b yskawiczny dost p
do najwa niejszych operacji Interfejsu:

przekieruje Ci  do okna Przelewy, gdzie mo esz przejrze  lub wykona
przelew: Zdefiniowany/Jednorazowy dowolny/Jednorazowy do ZUS. Domy lnie
zostanie wy wietlony Twój rachunek g ówny. U góry ekranu widnieje nazwa
i numer rachunku, ale mo esz go zmieni  poprzez klikniecie palcem na pole
z nazw  i numerem rachunku. Otworzy si  lista z dost pnymi rachunkami,
z której mo esz wybra  inny swój rachunek. Zwijasz list  bez zmiany
rachunku poprzez klikni cie palcem w dowolnym miejscu ekranu.
Rachunek g ówny ustalasz w Parametrach w swoim serwisie Internet
Banking.

przekieruje Ci  do okna Historia Twojego rachunku g ównego (u góry
ekranu widnieje nazwa i numer rachunku). Domy lnie zostanie wy wietlona
historia operacji z ostatniego miesi ca. Okres historii mo esz zmieni
podaj c  zakres dat w okienku Filtr historii, wywo anym przyciskiem Filtr
u góry ekranu.

przekieruje Ci  do okna Do adowania, gdzie mo esz wykona  do adowanie
zdefiniowane lub jednorazowe telefonu. Domy lnie zostanie wy wietlony
Twój rachunek g ówny, ale mo esz go zmieni  poprzez klikniecie palcem na
pole z nazw  i numerem rachunku. Otworzy si  lista z dost pnymi
rachunkami, z której mo esz wybra  inny rachunek. Zwijasz list  bez
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zmiany rachunku poprzez klikni cie palcem w dowolnym miejscu ekranu.

szybki powrót do Pulpitu okna g ównego Interfejsu.

Menu dolne ma dodatkowo rozwijane podmenu.
Aby okno wybranej zak adki by o bardziej czytelne mo esz schowa  lub wywo  pasek
u góry i do u ekranu poprzez dotkni cie palcem w dowolny punkt ekranu.

7. Rachunki

Po wybraniu zak adki Rachunki wy wietla si  lista Twoich rachunków (Rys. 7)
dost pnych przez Internet. Dla ka dego rachunku, oprócz numeru NRB i nazwy,
pokazuje bie ce saldo, wolne rodki (to jest: bie ce saldo + aktualny limit
w rachunku– blokady nieoprocentowane) oraz walut , w której prowadzony jest
rachunek. Ka dy rachunek posiada z prawej strony przycisk, którego u ycie rozwija
podmenu z grup  przycisków Historia, Przelewy, Do adowania, Szczegó y. Po
klikni ciu na wybrany przycisk wy wietli si   odpowiednio okno, w którym mo esz:

Historia > Historia – sprawdzi  historie ostatnich operacji. Domy lnie wy wietlane
 operacje z ostatniego miesi ca. Okres historii mo esz zmieni  podaj c zakres

dat w okienku Filtr historii wywo anym przyciskiem Filtr.
Przelewy > Przelewy – gdzie mo esz wykona  z wybranego rachunku przelew:
Zdefiniowany, Jednorazowy dowolny, Jednorazowy do ZUS oraz przejrze  lub
zrealizowa  przelewy Oczekuj ce i przelewy z Koszyka p atno ci. Operacje
wprowadzone przez telefony, tablety z wykorzystaniem Interfejsu mobilnego s
realizowane w czasie rzeczywistym w systemie bankowym na Twoim rachunku.
Do adowania > przekieruje Ci  do okna Do adowania, gdzie mo esz wykona
do adowanie zdefiniowane lub jednorazowe telefonu. Wykonuj c do adowanie
jednorazowe mo esz zmieni  rachunek z którego maj  by  pobrane rodki na
transakcj .
Szczegó y > Szczegó y rachunku.

Cz rodkowa ekranu z list  rachunków jest ruchoma. Przesuniecie listy w gór /dó
atwi Ci przegl danie spisu i wybranie w ciwego rachunku.

Przyciskiem Wstecz cofasz si  o jedno okno.

Funkcje przycisków:     -  opis w pkt 6



Bank Spó dzielczy w Ustce Interfejs Mobilny Internet Bankingu

instrukcja u ytkownika    | strona  11

Rys. 7. Rachunki

7.1. Historia rachunku

Uzyskanie dost pu do historii wybranego rachunku, lokaty, kredytu otrzymasz po
wybraniu nast puj cych czynno ci:

PULPIT -> WSKA  ZAK ADK : RACHUNKI / LOKATY / KREDYTY -> WSKA  ODPOWIEDNI RACHUNEK
-> HISTORIA

Menu Historia jest zwi zany z wybranym rachunkiem, lokat , kredytem i wy wietla
operacje ksi gowe z zadanego okresu - dowolnego internetowego rachunku klienta,
lokaty, kredytu.
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Rys. 8. Historia operacji na rachunku

Po u yciu przycisku Filtr w prawym górnym rogu ekranu przejdziesz do okna Filtr
historii (przyk ad poni ej), w którym mo esz wybra  zakres historii wykonanych
operacji poprzez:

 podanie liczby dni, miesi cy, zakresu czasowego
 podanie kwoty minimalnej i maksymalnej operacji
 podanie s owa kluczowego zwi zanego z tytu em operacji (np.: prowizja)
 wybranie rodzaju operacji z dost pnych: wszystkie, obci enia, uznania, wp aty

kasowe, autowyp aty, prowizje.
Po okre leniu parametrów filtrujesz operacje przez u ycie przycisku Szukaj. Efekty
filtrowania program wy wietli w postaci listy odnalezionych operacji lub w przypadku
braku operacji poda Ci stosown  informacj  „Brak operacji od… do……” .
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Rys. 9. Filtr historii operacji

Przyciskiem Wstecz w lewym górnym rogu ekranu cofasz si  o jedno okno.

Funkcje przycisków:     -  opis w pkt 6

7.2. Szczegó y rachunku

Przej cie do informacji szczegó owych: Rachunku / Lokaty / Kredytu jest podobne dla
wszystkich opcji i mo esz je uzyska  wybieraj c odpowiedni  zak adk  z Pulpitu
Interfejsu.

PULPIT -> WSKA  ZAK ADK : RACHUNKI / LOKATY / KREDYTY -> Z  LISY  WYBIERZ  ODPOWIEDNI
RACHUNEK -> SZCZEGÓ Y

Poni ej podane s  przyk adowe okna szczegó owych informacji  rachunku / lokaty /
kredytu.

Przyciskiem Wstecz cofasz si  o jedno okno.

Funkcje przycisków:     -  opis w pkt 6
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Rys. 10. Szczegó y rachunku, lokaty, kredytu

7.3. Przelewy

Po zalogowaniu na ekranie g ównym wy wietli si  w dolnej cz ci wybierz zak adk

przelewy  ,  zostanie rozwini te menu z zak adkami, które umo liwi  Ci
odpowiednio:
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 wykona  przelew zdefiniowany
 wykona  przelew jednorazowy
 wykona  foto przelew
 wykona  przelewy z koszyka p atno ci
 wykona  przelew do ZUS
 przejrze  przelewy oczekuj ce

Rys. 11. Przycisk Przelewy

Po wybraniu zak dki Pulpit na ekranie g ównym

7.3.1. Przelew zdefiniowany z wybranego rachunku

PULPIT -> RACHUNKI -> WYBRANY RACHUNEK -> PRZELEWY -> ZDEFINIOWANE

lub
EKRAN G ÓWNY -> ZDEFINIOWANE

Po wybraniu zak adki Zdefiniowane zostanie wy wietlona lista przelewów
zdefiniowanych w Internet Bankingu dla wybranego rachunku – domy lnie rachunek

ówny. Pami taj, e ka dy rachunek ma swoj  oddzieln  list  przelewów
zdefiniowanych. Aby wyswietli  przelewy zdefiniowane z innego rachunku wystarczy e,
klikniesz u góry ekranu w pole z nazw  i numerem rachunku, a otworzy si  lista
pozosta ych Twoich rachunków, z której mo esz wybra  inny rachunek. Zwijasz list
bez zmiany rachunku poprzez klikni cie palcem w dowolnym miejscu ekranu.
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Rys. 12. Przelewy zdefiniowane - spis

Przelew zdefiniowany mo esz zrealizowa  przez u ycie przycisku Wykonaj, który
wywo ujesz kliknieciem w zielony przycisk z prawej strony lub na wybranym odbiorcy.
Zostaniesz przeketowany do formularza z danymi odbiorcy, widzisz: Dane odbiorcy,
Numer rachunku odbiorcy. W wolnych polach wpisujesz:

Tytu  operacji,
Kwot ,
Data – domy lnie podstawiana jest data dnia bie cego. Mo esz j  zmieni  -
Klikaj c w ramk Opcje dodatkowe mo esz wybra  typ przelewu spo ród
dost pnych: Standardowy (ELIXIR); Przy pieszony (SORBNET); Ekspresowy
(BlueCash – operator Blue Media S.A.)

Po wype nieniu wszystkich pól przyciskiem Dalej w górnym prawym rogu ekranu
mo esz zobaczy  podsumowanie.
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Rys. 13. Przelew zdefiniowany

W nastepnie wy wietlonym oknie przyciskiem Wykonaj akceptujesz i ko czysz
operacj .
O przyj ciu dyspozycji system poinformuje Ci  komunikatem „Dyspozycja zosta a
przyj ta. Przelew oczekuje na realizacj ”. Przelew zostanie przekierowany na list
operacji Oczekuj cych lub zostanie natychmiast zrealizowany odpowiednio do zadanej
daty realizacji transakcji.

7.3.2. Przelew jednorazowy

PULPIT -> RACHUNKI -> WYBRANY RACHUNEK -> PRZELEWY -> JEDNORAZOWY DOWOLNY

lub
EKRAN G ÓWNY -> JEDNORAZOWY DOWOLNY

Otworzysz okno Dowolny (Rys. 14), w którym definiujesz przelew jednorazowy

dowolny.
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Rys. 14. Przelew dowolny

Wpisz dane odbiorcy lub wystarczy wpisa  minimum trzy znaki nazwy odbiorcy w polu

tekstowym i klikn  w lupk , a system sam wyszuka kontrahentów i wyswietli
odpowiedni  list . System automatycznie wype ni pola Nazwa; Adres; Numer rachunku,
je li wska esz odbiorc  z listy zarejestrowanych kontrahentów, która jest dost pna po
klikni ciu na ikonk  cz owieka  widoczna obok okienka Dane odbiorcy. Wy wietli
si  lista z kontrahentami.

Rys. 15. Lista kontrahentów

W obszarze Szczegó y wpisz Tytu  przelewu (pierwsza linia pola nie mo e by  pusta –
pole wymagane); wprowad  kwot  przelewu (pole wymagane).

Wpisz kwot  przelewu (przelew w PLN), mo liwa maksymalna kwota (9 999 999 999,99).

Podaj dat  wykonania operacji. Domy lnie System podpowiada aktualn  dat , lecz mo esz
dokona  jej zmiany (wy cznie na dat  przysz ), klikaj c w pole Data wywo asz
podr czny kalendarz. Musisz jednak pami ta , by w dniu realizacji na rachunku by y
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dost pne rodki niezb dne do wykonania przelewu. Je li nie b dzie wolnych rodków
przelew zostanie odrzucony chyba, e w Banku ustalono inn  opcj .
Klikaj c w ramk Opcje dodatkowe mo esz wybra  typ przelewu spo ród dost pnych:
Standardowy (ELIXIR); Przy pieszony (SORBNET); Ekspresowy (BlueCash – operator
Blue Media S.A.)

Wype niony formularz przelewu mo esz doda  do Koszyka, który domy lnie ustawiony jest
na NIE - taki przelew wymaga zatwierdzenia przez podanie has a jednorazowego i trafia
na list  przelewów oczekuj cych, sk d zostanie zrealizowany w odpowiednim czasie.
Je li zaznaczysz na TAK, wówczas przelew nie wymaga podania has a jednorazowego i
trafia na list  operacji w Koszyku p atno ci (patrz zak adka Koszyk p atno ci). System
zakomunikuje, e „Dyspozycja zosta a przyj ta. Przelew zosta  przeniesiony do koszyka”

Przelewy w Koszyku p atno ci mo esz, zaznacza /odznacza  w dowolnej konfiguracji, aby
je grupowo usuwa  lub akceptowa  za pomoc  jednego has a jednorazowego. Pozwoli to
zaoszcz dzi  kody jednorazowe lub SMS-y z kodami.
 Przesuwaj c przycisk w prawo lub lewo aby zmieni  NIE/TAK i zatwierdzasz przyciskiem
Dalej u góry ekranu.
Przechodzisz do nast pnego okna, w którym widzisz uzupe niony formularz. Przelew
zatwierdzasz przyciskiem Dalej u góry ekranu. Nast pnie wy wietli Ci si  okienko, gdzie
wpisujesz has o jednorazowe.

Rys. 16. Autoryzacja przelewu

Anuluj – wycofujesz si  z transakcji do poprzedniego okna.
Zatwierd  – akceptujesz przelew i automatycznie zostaje on przeniesiony do realizacji
lub do Oczekuj cych w zale no ci od podanej daty realizacji.

7.3.3. Koszyk p atno ci

PULPIT -> RACHUNKI -> WYBRANY RACHUNEK -> PRZELEWY -> KOSZYK P ATNO CI

Za pomoc  zak adki Koszyk p atno ci mo esz przej  do listy przelewów, które podczas
ich tworzenia zosta y skierowane do Koszyka p atno ci. U yta po raz pierwszy lista jest
pusta. Uwaga! Je li masz kilka rachunków, z których mo esz wykonywa  przelewy to
ka dy rachunek ma swój koszyk p atno ci. Przelewy jednorazowe wykonane w Internet
Bankingu zarówno przez komputer (dowolny, ZUS, podatkowy, dewizowy i na rachunek

asny) z zaznaczon  [ ] cech Dodaj przelew do koszyka  p atno ci jak  i  w
urz dzeniu mobilnym wpadaj  do koszyka rachunku, z którego by y przygotowane.
W przypadku przelewów do ZUS mo esz utworzy  od razu wszystkie 4 przelewy, je li
wcze niej zaznaczysz, e maj  i  do koszyka (w przeciwnym wypadku tylko jeden).
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Przelewy w Koszyku p atno ci - lista operacji mo esz, zaznacza /odznacza
w dowolnej konfiguracji, aby je grupowo usuwa  lub akceptowa  za pomoc  jednego
has a jednorazowego. Pozwoli to zaoszcz dzi  kody jednorazowe lub SMS-y z kodami.

Rys. 17. Koszyk p atno ci

7.3.4. Przelew do ZUS

Po wybraniu przycisku przelewy  z menu dolnego w oknie PULPIT lub z innego
okna, zostanie wysuni te podmenu z przyciskami, które umo liwi  Ci odpowiednio:

Z listy rachunków wybierz rachunek, z którego chcesz wykona  przelew do ZUS.

PULPIT -> RACHUNKI -> WYBRANY RACHUNEK -> PRZELEWY -> JEDNORAZOWY DO ZUS

EKRAM G ÓWNY -> JEDNORAZOWY DO ZUS
U góry ekranu w nag ówku widoczne s  dane wybranego rachunku: nazwa i dostepne
rodki.

W polu Dane p atnika wpisujesz dane osoby ubezpieczanej w ZUS (p atnikiem mo e
by  w ciciel rachunku lub inna osoba nie zwi zana z rachunkiem).

Ka  ze sk adek (Ubezpieczenia Spo eczne, Ubezpieczenia Zdrowotne, Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze  Pracowniczych) mo esz wykona
pojedy czo tj. odzielnie lub w kilka wybranych b wszystkie razem.
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W przypadku pojedy czej sk adki ZUS: wska  rachunek, przez zaznaczenie kwadratu
(checkbox-a) przy nazwie sk adki i wpisz deklarowan  kwot  w wy wietlony kwadrat
(pole wymagane).  Numery rachunków ZUS s  na sta e umieszczone w systemie
banku.
Mo esz utworzy  od razu wszystkie cztery lub tylko dwie, trzy wybrane sk adki do ZUS,
je li  zaznaczysz parametr Dodaj do koszyka. Takie przelewy trafi  na list  operacji
w Koszyku p atno ci (patrz zak adka Koszyk p atno ci). Przelewy w Koszyku

atno ci mo esz, zaznacza /odznacza  w dowolnej konfiguracji, aby je grupowo
usuwa  lub akceptowa  za pomoc  jednego has a jednorazowego. Pozwoli to
zaoszcz dzi  kody jednorazowe lub SMS-y z kodami.
Wype niasz szczególy operacji, wpisujesz: NIP; Numer Identyfikatora (PESEL lub
REGON, Dowód osobisty, Paszport); wybierasz z listy typ wp aty; Deklaracji; Numer
decyzji.
Przyciskiem Dalej przechodzisz do okna wype nionego formularza przelewu do ZUS.
Program sprawdza poprano  wpisanych danych. Je li zarejestruje le wpisane
warto ci lub pominiecie wymaganych pól nie pozwoli przej  do nastepnego okna,
a brakuj ce dane zaznaczy na czerono.

Rys. 18. Alarm systemu w przypadku le wype nionego formularza

Prwid owo wype niony formularz do ZUS zostanie zaprezentowany w nast pnym oknie. Je li
przelew zosta  skierowany do Koszyka p atno ci, to czeka tam na akceptacj
(pojedyncz  lub grupow ) za pomoc  has a jednorazowego. System prosi o podanie
has a z listy hase  jednorazowych podaje jego numer i numer listy. Przelewy
zaakceptowane z koszyka p atno ci zostaj  przeniesione na list  przelewów oczekuj cy
sk d nast pnie s  realizowane.

7.3.5. Foto Przelew

Uwaga! Opcja dost pna na przegl darkach pracuj cych pod systemem Android oraz iOS (IE
pod Windows Phone nie obs uguje kamery, wi c na np. Lumii fotoprzelew jest
niedost pny)

PULPIT -> RACHUNKI -> WYBRANY RACHUNEK -> PRZELEWY -> FOTO PRZELEW

lub
EKRAN G ÓWNY -> FOTO PRZELEW
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Po wybraniu przycisku przelewy  z dolnego menu na ekranie g ównym lub w oknie
PULPIT lub z innego okna, zostanie rozwini te menu z zak adkami, Wybierz opcje

Foto przelew . Nast pnie systemem poprosi Ci  o wykonania zdj cia kodu
umieszczonego na fakturze.

Rys. 19. Okno Foto Przelew

Zeskanuj kod aparatem fotograficznym w swoim urz dzeniu mobilnym.

Formularz przelewu zostanie automatycznie wype niony danymi z Twojej faktury.
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Rys. 20. Foto Przelew - formularz
Pozostaje Ci tylko podpisa  przelew lub umie ci  go w koszyku by podpisa  zlecenie

grupowe.

8. Lokaty

PULPIT -> LOKATY

Opcja wy wietla list  Twoich lokat (numer rachunku i nazwa lokaty) dost pnych do obs ugi
przez Internet wraz z bie cym saldem, walut  lokaty i dat  zapadania (czyli dat ,
w której lokata b dzie przed ona lub zamkni ta). W momencie wyboru lokaty,
przyciskiem z prawej strony wywo asz grup  przycisków, które umo liwiaj  pe
obs ug  wybranego rachunku:

Historia - opcja wy wietla si  po wybraniu okre lonej lokaty, funkcjonuje
podobnie do historii rachunku (patrz opis w pkt ).
Szczegó y --> przekieruje do okna Szczegó y lokaty – Wybran  lokat  mo esz
zlikwidowa  i/lub wskaza  rachunek, na który maj  by  przeniesione rodki z
likwidowanej lokaty lub przeniesione po zapadni ciu lokaty.
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Rys. 21. Lokaty - spis

9. Kredyty

PULPIT -> KREDYTY

Opcja wy wietli list  Twoich kredytów (nazwa kredytu) dost pnych do obs ugi przez
Internet wraz z bie cym saldem i walut  kredytu.

W momencie wyboru kredytu, przyciskiem z prawej strony wywo asz grup  przycisków, które
umo liwiaj  pe  obs ug  wybranego rachunku:

Historia - opcja wy wietla si  po wybraniu okre lonego kredytu, funkcjonuje
podobnie do historii rachunku (patrz opis w pkt 6.1).
Szczegó y -> Szczegó y kredytu – wida  nazw , numer rachunku NRB,

ciciela, oprocentowanie, saldo.

Wybrany kredyt mo esz tylko przegl da .
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Rys. 22. Kredyty

10. Ustawienia

PULPIT -> USTAWIENIA

W momencie wyboru opcji Ustawienia menu programu rozszerzy si  o nast puj ce
opcje:

Zmiana has a

Zmiana has a
Opcja umo liwia zmian  Twojego has a dost pu do programu Internet Banking. W celu
zmiany has a musisz poda  swoje stare has o, nowe has o i potwierdzi  nowe has o.
Nast pnie klikn  na polecenie Dalej. Program nie wymaga potwierdzenia zmiany
has em jednorazowym, tylko poinformuje Ci  komunikatem „Dyspozycja zosta a
przyj ta. Has o zosta o zmienione”.
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Rys. 23. Ustawienia – zmiana has a

11. Kursy walut

PULPIT -> KURSY WALUT

Okno zawiera Tabel  kursów walut na zadany rok, miesi c, dzie  i godzin .
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Rys. 24. Kursy walut

12. Komunikaty

PULPIT -> KOMUNIKATY

Okno zawiera komunikaty przys ane przez Bank. Po wybraniu nowego komunikatu
i zapoznaniu si  z jego tre ci  przechodzi on na list Przecztanych.
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Rys. 25. Komunikaty

13. Do adowanie

PULPIT -> D ADOWANIE-> JEDNORAZOWE / ZDEFINIOWANE

LUB  PRZYCISK  W DOLNYM  MENU -> JEDNORAZOWE / ZDEFINIOWANE
Interfejs Mobilny Internet Banking pozwala bezpiecznie wykona  do adowanie na
zdefiniowany numer i operatora  telefonu komórkowego lub do adowa  dowolny telefon
komórkowy. Jednorazowe do adowanie telefonu musisz zatwierdzi  has em
jednorazowym.
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II. Historia zmian wersji dokumentu

Wersja 03
 Zmiana wygl du menu dolnego, dodanie zestawu ikonek: Pulpit / Przelew / Historia /

Do adowanie / Otwórz lokat .
 5. Nowa funkcjonalno  – geolokalizacja placówek, bankomatów, wp atomatów.
 Dodano funkcj  do adowania telefonu komórkowego.
 7.3.2Dodano szybki sposób wyszukiwania kontrahenta (wprowadzenie min. 3 znaki) w polu

tekstowym wyszukiwarki.

Wersja 04
 Dodano domy ln  geolokalizacj  w przypadku braku zgody na lokalizacj .
 Mo liwo  wyboru wersji systemu mobilnej i standardowej.
 Dokonano zmiany niektórych czcionek i ikonek przycisków, dodano rozwijalne menu dolne. .

Funkcjonuje od wersji Interfejs Mobilny IB 1.1.0.0.
 4. Zmiana komunikatu w przypadku, gdy do wersji mobilnej próbuje si  zalogowa  operator

Internet Bankingu dla Firm. Funkcjonuje od wersji Interfejs Mobilny IB 1.1.0.1.

Wersja 05
 7.3.5. Dodano now  funkcj  Foto przelew. Funkcjonuje od wersji 1.2.0.0

(https://mobile.novum.pl). Funkcjonalno  dost pna na przegl darkach pracuj cych pod
systemem Android oraz iOS (IE pod Windows Phone nie obs uguje kamery, wi c na np. Lumii
fotoprzelew jest niedost pny)

https://mobile.novum.pl)./

