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Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 
 
Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną 
obsługą w oparciu o wprowadzenie nowych funkcjonalności odpowiedzialnych za zwiększenie 
bezpieczeństwa. Twoje finanse są chronione na każdym etapie korzystania z bankowości 
internetowej: podczas logowania do systemu, realizacji transakcji oraz korzystania z dodatkowych 
funkcjonalności systemu m.in. założenie lokaty, doładowanie telefonu lub złożenie wniosku 
„Rodzina 500 plus”. 

 

Nowa szata graficzna, nowoczesny i rozbudowany interfejs, przygotowany w oparciu o nowe 
rozwiązania technologiczne zapewnia wygodny i intuicyjny dostęp do najczęściej wykorzystywanych 
funkcji bankowości internetowej. 

 
Serwis funkcjonuje w oparciu o technologie responsywną (RWD) co oznacza, że korzystając z usług 
bswschowa24 możesz w wygodny sposób obsługiwać swój rachunek za pośrednictwem, komputera, 

laptopa oraz telefonu – bez ograniczeń. Daje Ci to możliwość zarządzania swoimi środkami przez 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie. 

  
Dodatkowo możesz w wygodny sposób korzystać z dodatkowych funkcjonalności np. autoryzacja 
przelewów SMS-KOD, koszyk płatności, klient zaufany. 
 
Logowanie do nowego systemu bankowości internetowej jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem 
strony internetowej banku (www.bswschowa.pl) klikając przycisk „bswschowa24”. Jednocześnie 
informujemy, że dotychczasowy adres www.net-bank.pl jest nieaktywny. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.net-bank.pl/
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HASŁO MASKOWANE  
 

Hasło maskowane stanowi dodatkowe zabezpieczenie do logowania się w bankowości internetowej.   
Po uruchomieniu systemu Bankowości Elektronicznej wyświetlane jest okno autoryzacji: 

 
 

Logowanie odbywa się w trybie dwukrokowym (najpierw użytkownik wprowadza swój numer identyfikacyjny, 
potem dane uwierzytelniające). 
 
Aby zalogować się do systemu należy w polu Numer Identyfikacyjny wprowadzić identyfikator użytkownika  
i użyć przycisku [DALEJ]. Bez względu na sposób wpisania numeru identyfikacyjnego (wielkimi czy małymi 
literami) system autentykacji zawsze rozpatruje tą wartość jako jednakową. Wpisywany numer identyfikacyjny 
jest zawsze prezentowany wielkimi literami. Po użyciu przycisku [DALEJ] wyświetlane jest okno służące do 
wprowadzenia kodu dostępu. 
 
Logowanie może przebiegać z wykorzystaniem hasła maskowanego. 
 
Jako kod uwierzytelniający mogą zatem zostać użyte wybrane znaki z hasła (hasło maskowane) - w polu Kod 
dostępu należy wprowadzić losowo wybrane wymagane pozycje z hasła, pozostałe znaki z hasła są ukryte  
i zastąpione znakiem •. Przy wpisywaniu hasła maskowanego, po wpisaniu znaku następuje automatyczne 
przeskoczenie do kolejnego pola: 

 
Za pomocą przycisku  możliwy jest powrót do poprzedniej strony logowania. 

Po wprowadzeniu (w polu Kod dostępu) poprawnego kodu uwierzytelniającego należy użyć przycisku 
[ZALOGUJ].  
 
System weryfikuje wprowadzone dane i jeżeli stwierdzi ich poprawność użytkownik zostanie zalogowany.  
W przypadku błędnie wprowadzonych danych autoryzacyjnych system wyświetla komunikat: "Niepoprawne 
dane do autoryzacji" i nie pozwala zalogować się do systemu. 
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SMS-Kod 

Dokonanie przelewu ze swojego konta może stać się jeszcze prostsze, dzięki usłudze SMS-Kod. 

SMS-Kod to bezpieczna i łatwa w obsłudze metoda zatwierdzania transakcji elektronicznych np. przelewu przez 

bank internetowy w komputerze, smartfonie bądź tablecie kodem otrzymanym w formie sms-a. Nie musisz już 

każdorazowo posiadać przy sobie listy haseł jednorazowych, wystarczy telefon komórkowy za pomocą, którego 

dokonasz płatności. 

Kody jednorazowe SMS są przesyłane w postaci zwykłej wiadomości na telefon komórkowy i służą do 

potwierdzenia operacji dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Kody jednorazowe SMS 

służące do autoryzacji zleceń mają nieograniczony limit wyczerpania, wobec tego nie trzeba już zamawiać  

i aktywować kolejnych papierowych list kodów. 

 

Jak aktywować kody jednorazowe 

SMS? 

 

Bankowość internetowa 
Wystarczy zalogować się do bankowości 
internetowej wybierając zakładkę 
WNIOSKI/PRZELEWY ZAGR i utworzyć 
nowe zlecenie klikając opcje „dyspozycja 
sposobu autoryzacji”.  
 
Oddział Banku 
Zapraszamy do najbliższego oddziału 
Banku Spółdzielczego we Wschowie w 
celu dokonania zmiany sposobu 
autoryzacji zleceń i dyspozycji  
w bankowości internetowej.  
 
 

 
 
KOSZYK PŁATNOŚCI  
 

Koszyk to miejsce, w którym można zgromadzić operacje, a następnie stworzyć z nich paczkę i za pomocą 
autoryzacji jednym kodem SMS zlecić ich wykonanie.  

 
Koszyk umożliwia użytkownikowi przeglądanie oraz obsługę zleceń, które wymagają autoryzacji. Do poprawnej 
obsługi wymagany jest również dostęp do aplikacji Przelewy. 
 
Funkcjonalność składania zleceń do koszyka przelewów dostępna jest dla następujących typów płatności: 

  przelew zwykły (w tym z datą przyszłą), własny, ZUS, US, zagraniczny, Express Elixir, 
  doładowanie telefonu, 
  zlecenia stałe. 

Wyświetlenie koszyka przelewów odbywa się po wybraniu ikony znajdującej się w nagłówku systemu. 
Prezentowana jest lista zleceń do autoryzacji, czyli zleceń które zostały wprowadzone, ale nie są jeszcze 
podpisane. W przypadku, gdy użytkownik posiada w koszyku przelewy oczekujące na akceptację bądź 
oczekujące na przekazanie do realizacji przez zalogowanego użytkownika, wówczas ikona zawiera dodatkowo 
liczbę pozycji w koszyku przelewów. 
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Funkcjonalność koszyka przelewów obejmuje: 
  dodanie dyspozycji do koszyka przelewów, 
  podgląd listy dyspozycji w koszyku przelewów, 
  podgląd szczegółów przelewu w koszyku, 
  obsługę akceptacji zbiorczej dyspozycji w koszyku przelewów, 
  edycję przelewu w koszyku, 
  usunięcie przelewu z koszyka. 

System umożliwia wyszukiwanie przelewów w koszyku po wybraniu ikony  znajdującej się nad listą,  
a następnie po wpisaniu danych w polu „Wyszukaj”. 
 
Lista przelewów w koszyku nie jest stronicowana. Na liście przelewów w koszyku, dla każdego przelewu 
dostępne są następujące informacje: 

  data realizacji, 
  status, 

  dane odbiorcy, 
  opis operacji, 
  rachunek odbiorcy, 
  kwota przelewu wraz z symbolem waluty. 

 
W przypadku, gdy na liście przelewów w koszyku znajdują się przelewy, których data realizacji minęła, wówczas 
data wraz z opisem (przykładowo 10 dni temu) wyróżnione są kolorem czerwonym. 
 
Możliwa jest edycja przelewu już znajdującego się w koszyku, poprzez jego wybranie oraz użycie przycisku 
„EDYTUJ”: 

 
 

Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla przelewu w trybie edycji. 

Po zmodyfikowaniu danych należy wybrać przycisk . Zostanie zaprezentowana formatka ze 
zmodyfikowanymi danymi przelewu. W celu zatwierdzenia danych należy wprowadzić poprawne dane 
 
Każda edycja dyspozycji w koszyku wymaga autoryzacji, bez względu na to czy zmienione zostały dane 
dyspozycji oraz na status zaufania szablonu, dla którego wykonana jest dyspozycja. Jedynym przypadkiem 
zwalniającym z obowiązku autoryzacji jest edycja przelewu własnego. 
 
Użytkownik ma możliwość zbiorczej akceptacji przelewów w koszyku przelewów jednym kodem autoryzacyjnym 
zgodnie z posiadaną metodą autoryzacji. W celu wykonania zbiorczej akceptacji przelewów w koszyku należy 
zaznaczyć wybrane przelewy poprzez wstawienie znacznika przy danym przelewie lub zaznaczyć pole Zaznacz 
wszystkie (w przypadku akceptacji wszystkich przelewów dostępnych w koszyku) a następnie wybrać przycisk 
[DALEJ] dostępny pod listą przelewów. 

Zbiorcza akceptacja możliwa jest do realizacji dla różnych typów zleceń (w szczególności przelewów z różnych 
rachunków źródłowych oraz na różne rachunki docelowe, zleceń stałych), dla różnych walut i różnych dat 
realizacji. 
 
Po akceptacji każdy przelew obsługiwany jest jak osobna transakcja, przelewy widoczne są tak, jak inne 
transakcje w systemie - w historii operacji. 
 
W przypadku, gdy użytkownik posiada przypisaną metodę autoryzacji za pomocą kodów SMS, wiadomość 
autoryzacyjna SMS będzie zawierała zbiorczą informację o autoryzowanych dyspozycjach tzn.: nr rachunku,  
z którego realizowane są przelewy (w przypadku, gdy wszystkie przelewy realizowane są z tego samego 
rachunku źródłowego), łączną kwotę przelewów (w podziale na poszczególne waluty jeżeli występują przelewy 
w różnych walutach) ilość zleceń. Przykładowa treść wiadomości SMS: Operacja nr 1 z dn. 08-01-2016, Paczka 
dyspozycji: suma operacji: 2, Suma kwot: 12,20 PLN Kod dostępu: 123456. 
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KLIENT ZAUFANY  
 
Użytkownik ma możliwość nadania odbiorcy statusu zaufanego (co pozwala na składanie dyspozycji przelewu 
bez konieczności potwierdzania ich kluczem lub kodem SMS), bądź też wyłączyć, i zmienić na niezaufanego.  

W przypadku, gdy dla danego szablonu dostępna jest ikonka  oznacza to, że odbiorca zdefiniowany  
w szablonie posiada status „Zaufany”. Dla odbiorców niezaufanych ikona nie jest dostępna przy szablonie. 

 
 
W przypadku, gdy na przelewie zmienione zostaną dane identyfikujące odbiorcę (Nazwa odbiorcy, Pełne 
dane odbiorcy, Rachunek odbiorcy) wówczas dla takiego przelewu tracony jest przywilej dany przez 
zaufanego odbiorcę. 

 


