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§ 1. Wstęp 

 
Szanowni Klienci, 
Witając serdecznie w gronie użytkowników, oferujemy Państwu bardzo bezpieczny dostęp 
do posiadanych w Naszym Banku produktów za pomocą Internetu oraz smartfonu lub tabletu.  
Aktualnie będziecie Państwo mogli przeprowadzić za jego pośrednictwem takie operacje jak:  

- sprawdzenie stanu rachunków wraz z historią przeprowadzanych na nich operacji, 
- sprawdzenie historii spłaty kredytów wraz z podglądem obowiązujących terminarzy, 
- realizacja przelewów (zwykły, ZUS, US, zagraniczny), wraz z możliwością stworzenia zleceń 

stałych, 
- założenie lokaty wraz ze zweryfikowaniem aktualnie posiadanych depozytów, 
- doładowanie telefonu pre-paid, 
- sprawdzenie aktualnego kursu walut, 
- awizowanie wypłaty gotówkowej ze swojego rachunku.  

  
Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie,  
a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Warunkami korzystania z usług jest dostęp do 
komputera wyposażonego w przeglądarkę stron WWW oraz dostępu do łącza internetowego, lub 
też telefonu komórkowego po wcześniejszym pobraniu darmowej aplikacji. 
 
Niniejszy dokument zawiera wszystkie istotne informacje na temat użytkowania Systemu 
Bankowości Elektronicznej Net-bank – aplikacja służy do zarządzania dostępem klientów do usług 
bankowych za pośrednictwem sieci Internet, bądź też telefonu. 
 
Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją zachęcamy Państwa do skorzystania z lektury niniejszej 
dokumentacji, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliży funkcjonalność 
Systemu. 
 
 
BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BANKU INTERNETOWEGO 
Bank nigdy nie prosi swoich Klientów - czy to w e-mailach, czy w rozmowach telefonicznych - o 
podanie jakichkolwiek numerów, haseł czy numeru rachunku ani też innych informacji poufnych 
lub dotyczących zabezpieczeń.  
Prosimy nie odpowiadać na tego typu maile, nie korzystać z podanego linku i nie udostępniać 
danych osobowych, loginu i hasła do konta, jak również danych dotyczących karty, tj. numeru 
karty, daty ważności i kodu CVV2.  
 
Proszę pamiętać, że połączenie internetowe samo w sobie zapewnia możliwość szybkiego 
zawarcia transakcji, wykonanie przelewu, sprawdzenia salda itp., a poświęcając 1 minutę dłużej w 
celu weryfikacji poprawności i autentyczności strony, certyfikatów i przeczytania komunikatów 
banku przyczyni się to do poprawy Państwa bezpieczeństwa. 
Każde odstępstwo w wyglądzie strony, brak kłódki, inny adres www strony, brak połączenia 
szyfrowanego, tzn. adres strony nierozpoczynający się od https  oraz inne odstępstwa, np. 
zapytania o hasła jednorazowe, dane osobowe lub dane z kart płatniczych powinny być 
alarmujące. 
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W związku z funkcjonowaniem Systemu Bankowości Elektronicznej Net-bank za pośrednictwem 
sieci Internet lub komórkowej incydentalnie może się zdarzyć, że z powodów niezależnych od 
Banku (np. przerwanie bądź konserwacja linii telekomunikacyjnej) dana operacja nie zostanie do 
końca zrealizowana. 
 
Przypominamy, że weryfikacja kompletnego przeprowadzenia czynno ści bądź też 
aktualnego statusu operacji nale ży do Klienta. 
 
 
UWAGA 
Niniejsza instrukcja stanowi zbiór informacji dotyczących działania Systemu według stanu na 
styczeń 2017 roku.  
W związku z konsekwentnie realizowanymi planami rozwoju Banku Spółdzielczego we Wschowie 
oraz jego platform informatycznych, instrukcja może odbiegać od funkcjonalności aktualnie 
dostępnych w Systemie Bankowości Elektronicznej Net-bank. Wszelkie zmiany oraz nowe 
parametry pojawiające się w trakcie działania Systemu będą sukcesywnie opisywane                                           
i udostępniane w formie suplementów do dokumentacji. 
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§ 2. Pierwsze kroki w Systemie 
 

2.1. Uruchomienie systemu 
W celu uruchomienia aplikacji należy: 

- uruchomić przeglądarkę internetową, 
- wpisać lub wybrać z listy adres strony startowej, http://www.net-bank.pl/  
 

2.2. Rejestracja U żytkownika 
Po uruchomieniu aplikacji zostaje wyświetlone okno autoryzacji wraz z dodatkowymi informacjami:  

 

W polu „Identyfikator użytkownika” należy wpisać nazwę klienta nadaną przez Bank (9 znaków). 
W przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. Szczegółowe 
informacje można uzyskać po naciśnięciu na przycisk „Opis”. 
W kolejnym kroku zostanie zaprezentowana formatka umożliwiająca podanie hasła (klucza) 
używanego do logowania, za pomocą hasła maskowanego. 
Logowanie przy użyciu hasła maskowanego oznacza, że w polu „Hasło ” należy wprowadzić 
losowo wybrane wymagane pozycje z hasła jak na ekranie poniżej. Przykładowo w pierwszym 
polu należy podać drugi znak hasła, w drugim polu czwarty znak hasła, itd. Przy wpisywaniu hasła 
maskowanego po wpisaniu znaku następuje automatyczne przeskoczenie do kolejnego pola.                 
W przypadku poprawnego wprowadzenia  odpowiednich znaków hasła i potwierdzeniu danych 
klient zostanie zalogowany do aplikacji. 

 
W przypadku podania błędnych danych, aplikacja wyświetli stosowny komunikat, a użytkownik nie 
zostanie zalogowany. 

Jeżeli klient loguje się pierwszy raz, należy wpisać dwukrotnie nowe hasło oraz nacisnąć przycisk 
[ZATWIERDŹ].  
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W trakcie tworzenia nowego hasła należy przestrzegać następujących wskazówek: 
- długość od 10 do 24 znaków, 
- małe i duże litery są różnicowane przez System, nie są traktowane jednakowo,  
- powinno zawierać kombinację liter oraz cyfr, 
- powinno być możliwe do zapamiętania, bez potrzeby zapisywania. 

W trakcie każdej kolejnej wizyty w Systemie użytkownik będzie przechodził następujący proces 
uwierzytelniania: 
- otwarta zostanie strona autoryzacji, 
- w polu „Identyfikator użytkownika” należy wpisać nazwę klienta nadaną przez Bank, 
- w polu „Hasło” należy wprowadzić losowo wybrane wymagane pozycje z hasła, 
- po wypełnieniu wyżej opisanych pól należy nacisnąć przycisk „Zatwierdź”. 
 

2.3. Rozpocz ęcie pracy 
Po uruchomieniu systemu, na kolejnej stronie, wyświetlone są informacje o: 

- osobie zarejestrowanej w systemie – klient, 
- liście rachunków dostępnych przez Internet, 
- nazwie rachunków, 
- o posiadaczu rachunku, 
- saldzie  na   rachunku   (saldo   na   koniec   ostatniego   dnia,   kiedy   były   księgowania   na   

rachunku   lub   saldo z uwzględnieniem dokumentów zaksięgowanych w dniu bieżącym), 
- wolnych środkach do wykorzystania (saldo rachunku skorygowane o środki z limitów, wpływy               
   z datą waluty, dokumenty niezaksięgowane i autoryzacje, prowizje do pobrania, blokady), 
- walucie w jakiej prowadzony jest rachunek, 
- możliwości pobrania wyciągu za dany okres. 

 
 

Z lewej strony okna użytkownik ma dostępne menu systemu. Na tym etapie można: wybrać 
rachunek do dalszej obsługi, obejrzeć historię logowań, wylogować się z serwisu. 
 

2.4. Menu systemu  
Menu umożliwia klientowi dostęp do operacji bankowych na wybranym rachunku. 
Menu dostępne jest z lewej strony okna i zawiera następujące pola: 
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Pozwala ono na: 

- przeglądanie listy rachunków oraz szczegółowych informacji na temat każdego z nich (w tym 
stanów kont) jak  również wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji 
wchodzących w skład wyciągu, 

- przeglądanie listy umów kredytowych oraz informacji na temat każdego z nich (sald, terminarzy,  
   historii spłat), 
- przegląd historii operacji wykonanych na wybranym rachunku, 
- operowanie  na  przelewach  zwykłych,  do  ZUS  oraz  związanych  z  płatnościami   podatków   

(przeglądanie   listy przelewów i składanie nowych), 
- operowanie na lokatach, 
- przeglądanie  i  definiowanie  zleceń  stałych  dla  przelewów  zwykłych,  do  ZUS  oraz  

związanych  z  płatnościami  podatków, 
- zdefiniowanie odbiorców płatności, 
- definiowanie  i  przeglądanie  listy  doładowań,  listy  numerów  oraz  złożenie  przelewu  na 

doładowanie telefonu pre-paid, 
- operowanie na usługach płatności masowych, 
- sprawdzenie aktualnych kursów walut oraz przeliczenie walut według różnych kursów,  
- awizowanie wypłaty gotówkowej ze swojego rachunku, 
- złożenie wniosku dyspozycji przelewu zagranicznego, 
- przegląd komunikatów, 
- przegląd oraz zmianę hasła dostępu do systemu, 
- konfigurację dostępów do bankowości elektronicznej, 
- złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”, 
- przegląd historii logowań, 
- wylogowanie z systemu. 
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Menu systemu: 
1. Rachunki 

> Wybierz rachunek 
> Stan rachunku 
> Historia rachunku 

2. Kredyty 
3. Przelewy 

> Nowy przelew 
> Nowe przelewy offline 
> Nowy przelew ZUS 
> Nowy przelew US 
> Lista 

> Wszystkie 
> W trakcie realizacji 
> Zrealizowane 
> Odrzucone 
> Aktywne 
> W trakcie zrywania 
> Z przyszłą datą 

4. Lokaty 
> Nowa 
> Lista 

> Wszystkie 
> Aktywne 
> W trakcie zakładania 
> Odrzucone 
> W trakcie zrywania 
> Zakończone 

5. Zlecenia stałe 
> Nowe zlecenie 
> Nowe zlecenie ZUS 
> Nowe zlecenie US 
> Lista 

> Wszystkie 
> W trakcie zakładania 
> Aktywne 
> Odrzucone 
> Zablokowane 
> W trakcie zrywania 
> Zakończone 

6. Odbiorcy 
> Nowy 
> Lista 

7. Doładowania telefonów 
> Nowe doładowanie 
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> Lista doładowań 
> Wszystkie 
> W trakcie realizacji 
> Zrealizowane 
> Odrzucone 

> Nowy numer 
> Lista numerów 

8. Kursy walutowe 
> Tabela kursów walut 
> Kalkulator walutowy 

9. Awizowania 
> Nowe 
> Lista 

> Wszystkie 
> Złożone 
> W realizacji 
> Zrealizowane 
> Odrzucone 

10. Wnioski / przelewy zagraniczne 
> Nowy 
> Lista 

> Wszystkie 
> Oczekujące 
> W trakcie realizacji 
> Zrealizowane 
> Odrzucone 

11. Dokumenty i pliki 
12. Komunikaty 
13. Hasła 
    > Zmiana hasła logowania 
14. Konfiguracja 
    > Filtry adresów IP 
15. Rodzina 500 plus 
16. Historia logowań 
17. Wyloguj 

 

2.5. Autoryzacja operacji 
W systemie Net-bank autoryzacja zleceń (przelewów, zleceń stałych, lokat) odbywa się za 
pomocą kodów (patrz: § 15 Obsługa haseł ). 
 
Kody mogą być w formie: 

– karty haseł jednorazowych,  
– jednorazowego hasła automatycznie wysyłanego z Banku na podany numer telefonu  
   komórkowego (w przypadku posiadanej usługi ‘SMS Kod’). 
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§ 3. Rachunki 
 

3.1. Wybierz rachunek 
„Rachunki” to domyślne okno, jakie zostaje uruchomione po zarejestrowaniu się użytkownika          
w systemie. 
 
W górnej części okna wyświetlona jest nazwa zarejestrowanego użytkownika; poniżej 
przykładowa lista kont, jakie klient może obsługiwać w systemie: 

 
 
Po wybraniu rachunku wyświetlone zostanie okno z informacjami dodatkowymi takimi jak: 

– data otwarcia rachunku – data założenia rachunku w systemie bankowym, 
– oprocentowanie rachunku – oprocentowanie zgromadzonych środków, 
– maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet (dzienny limit wszystkich operacji), 
– maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet (limit kwoty pojedynczej operacji), 
– informacje dotyczące limitu – kwota posiadanego limitu, rodzaj, oprocentowanie debetu, data  
   końca. 
 

 
 
Po kliknięciu opcji ‘Wyciągi’ pojawi się lista możliwych do pobrania wyciągów w formacie PDF: 
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Po kliknięciu dowolnego zakresu dat w lewej kolumnie, widoczna będzie lista operacji na wyciągu, 
przykładowa: 

 
Klawisze „powrót na listę rachunków” i „powrót na listę wyciągów” umożliwiają cofnięcie się do 
wybranego miejsca. 
 
Wybór przycisku „Pobierz PDF” umożliwia pobranie wyciągu w postaci PDF, który zawiera listę 
operacji wchodzących w skład danego wyciągu. Plik można wyświetlić na ekranie lub też zapisać 
we wskazanym miejscu: 
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3.2. Stan rachunku 
Przejście do zakładki „Stan rachunku” umożliwia dostęp do następujących danych: 

– rachunek, nazwa rachunku, imię i nazwisko Posiadacza, waluta rachunku, 
– środki własne – środki na rachunku (bieżącym, ROR itp.), 
– przyznany limit – przyznany limit kredytowy, 
– kwota zaległości – suma zaległych opłat i prowizji, 
– suma zablokowanych środków – suma środków zablokowana na przyszłe operacje np.  
   blokady, prowizje, 
– saldo czeków bez pokrycia – kwota, o jaką został przekroczony dostępny stan środków na  
   rachunku, 
– nierozliczone operacje wypłaty – wartość nierozliczonych kwot z tytułu obsługi karty płatniczej,  
– kwota dostępna – wartość środków z uwzględnieniem powyższych kwot. 

 
Na tej stronie wyświetlona jest również informacja, na jaki dzień i godzinę prezentowany jest stan 
rachunku. Przycisk „Aktualizuj” pozwala na pobranie bieżących wartości. 
Przycisk „Szczegóły” powoduje powrót do strony opisanej w pkt 3.1. 
Przykładowy ekran ze szczegółami pozycji ‘Suma zablokowanych środków’, na której w formie 
tabeli prezentowana jest lista wszystkich niezaksięgowanych autoryzacji wchodzących w skład 
prezentowanej sumy: 
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3.3. Historia rachunku 
Opcja „Historia rachunku” umożliwia przegląd operacji na rachunku: 

– w zadanych przedziale czasowym tj. od daty do daty – daty należy wpisywać w formacie 
DD.MM.RRRR, do oddzielania używając kropek 

– za określoną ilość ostatnich dni kalendarzowych – jest to domyślny zakres historii                             
   z podpowiadaną ilością 30 dni  

 
UWAGA: funkcjonalność ta pozwala przeglądać także historie operacji rachunków, które zostały 
już zamknięte. 
 

 
Po zdefiniowaniu zakresu historii informacje o operacjach zostaną wyświetlone po naciśnięciu 
przycisku „Zatwierdź”. 
 
Zaznaczając opcję „Wyszukiwanie zaawansowane” możliwe jest określenie dodatkowych 
warunków wyszukiwania dla określonego rodzaju operacji.  
Na liście rozwijanej będą dostępne następujące typy operacji: 

– wszystkie, 
– obciążenia rachunku, 
– uznania rachunku. 

Domyślnie pole wypełnione będzie wartością „wszystkie”. 

 
 
Dostępne przy filtrach przyciski z etykietą „Opis” prezentują instrukcję wprowadzania wartości                 
w odpowiednie pola: 

– nr rachunku odbiorcy – pole umożliwia wpisanie numeru rachunku. Wymagane jest, aby w polu 
tym podany był pełny numer rachunku w formacie NRB. W przypadku, gdy zostanie podany za 
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krótki lub błędny numer rachunku, system zwróci komunikat o błędzie „Nieprawidłowy numer 
rachunku odbiorcy. Spróbuj ponownie”, 

– dane odbiorcy – w filtrze zdefiniować można pełną nazwę odbiorcy lub jej część, 
– tytuł operacji – w filtrze zdefiniować można pełen tytuł przelewu lub jego część, 
– kwota od-do – pola umożliwiają określenie wysokości minimalnej i maksymalnej wartości 

operacji, jakie należy uwzględnić w wyszukiwaniu. Wymagane jest, aby oba pola, zarówno 
„Kwota od” jak i „Kwota do” były wypełnione na raz albo żadne z nich. Wyszukiwanie w polach 
jest możliwe dla kwot z precyzją dwóch miejsc po przecinku. 

 
Otrzymane wyniki można posortować wg daty księgowania i numeru operacji w dwu wariantach: 
malejąco bądź rosnąco. 
 
Wyłączenie pola „Wyszukiwanie zaawansowane” powoduje wyczyszczenie kryteriów 
wyszukiwania wprowadzonych w udostępnianych przez nie polach. 
 
Po zdefiniowaniu zakresu historii informacje o operacjach zostaną wyświetlone po naciśnięciu 
przycisku „Zatwierdź”. 
 
Na liście wyszukanych operacji prezentowane jest maksymalnie 1000 rekordów. Jeżeli kryteria 
wyszukiwania spełnia więcej niż 1000 rekordów, system wyświetli komunikat informujący 
użytkownika, że liczba operacji dla danych wartości wyszukiwania przekroczyła dopuszczalną 
liczbę i poprosi o zmianę kryteriów wyszukiwania. 
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Historia rachunku obejmuje następujące informacje: 
– Data operacji / Data księgowania – data operacji jest to data wprowadzenia dokumentu, data 

księgowania – data zarejestrowania dokumentu w księgach banku. W przypadku dni roboczych 
daty te będą równe, zaś w sytuacji, gdy dyspozycja przelewu złożona jest w dniu wolnym lub po 
godzinach określonych regulaminem banku daty będą różne. Przykład: dyspozycja przelewu 
złożona w niedzielę będzie miała datę operacji np. 26.03.2015, a data księgowania będzie 
27.03.2015 tj. pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym, 

– Rodzaj operacji – informacja o rodzaju operacji np. „Prowizja”, „Przelew ZUS” itp., 
– Saldo przed / Saldo po – saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu, 
– Kwota dokumentu, 
– Tytuł płatności – opis, czego transakcja dotyczy, 
– Odbiorca/Nadawca – nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu, 
– Kopiuj – umożliwienie bezpośredniego przejścia do wysłania przelewu, gdzie domyślnie  
   znajdują się dane  ściągnięte z wybranej pozycji.  

 
Ponadto znajdują się dodatkowe informacje: 

– Saldo po wyświetlonych operacjach, 
– Suma wypłat – suma wypłat z zadanego okresu, 
– Suma wpłat – suma wpłat z zadanego okresu, 
– Liczba wypłat – liczba wypłat z zadanego okresu, 
– Liczba wpłat – liczba wpłat z zadanego okresu. 

 
Dodatkowo, jeśli zostało zaznaczone jakieś pole dotyczące podania fragmentu nazwy 
kontrahenta, rachunku bądź tytułu płatności zostanie zaprezentowana w nagłówku dodatkowa 
informacja w postaci:  

– tylko operacje zawierające w nazwie kontrahenta: [wartość pola Dane odbiorcy],  
– rachunek kontrahenta: [wartość pola Nr rachunku odbiorcy], 
– w tytule płatności: [wartość pola Tytuł operacji], 
– typ operacji: [wartość pola Rodzaj operacji], 
– kwotę operacji od – do: [wartości z pól Kwota od – Kwota do]. 
 

Wybór operacji z listy poprzez link z datą operacji w kolumnie „Data operacji/Data księgowania” 
umożliwia wyświetlenie szczegółów wybranej operacji: 
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Dla listy operacji dostępne są następujące przyciski funkcyjne: 

– Powrót – umożliwia ponowne określenie zakresu historii, 
– Drukuj – pozwala  na  wyświetlenie  danych  w  formacie  gotowym  do  wydruku,  a  następnie   
  wydruk na drukarkę, 
– Pobierz  PDF  –  umożliwia  zapisanie  historii  (na  dysku  w  miejscu  wskazanym  przez 

użytkownika) w postaci pliku PDF. 
 

 
 
Wybór przycisku „Pobierz PDF” umożliwia pobranie wyciągu w postaci PDF, który zawiera listę 
operacji wchodzących w skład danego wyciągu. Plik można wyświetlić na ekranie lub też zapisać 
we wskazanym miejscu. 
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§ 4. Kredyty 
 

4.1. Menu kredytów 
W opcji „Kredyty” Użytkownik ma możliwość przeglądania zawartych umów kredytowych – 
zarówno czynnych, jak i już spłaconych. 

 
 
W oknie „Kredyty” dostępne są następujące informacje: 

– Numer rachunku – numer konta kredytu (kapitału), 
– Nazwa rachunku – nazwa rodzaju kredytu, 
– Nazwa posiadacza – imię i nazwisko posiadacza rachunku, 
– Aktualne saldo kredytu – saldo konta kredytowego. Wartość zero oznacza, że kredyt nie został  
    jeszcze wypłacony, 
– Historia kredytu – szczegółowe informacje o operacjach dla kredytu. 

 

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o kredycie należy wybrać jego konto z kolumny 
„Numer rachunku”. Otwarte zostanie okno: 

 
Informacje dostępne w tym oknie to: 

– Numer rachunku – numer konta kredytu (kapitału), 
– Nazwa produktu – nazwa rodzaju kredytu, 
– Posiadacz rachunku – imię i nazwisko posiadacza rachunku, 
– Oprocentowanie kredytu – oprocentowanie dla kredytu, 
– Data otwarcia rachunku – data otwarcia konta kapitału, 
– Harmonogram spłat kredytu – daty i kwoty spłaty rat kapitałowych, 
– Harmonogram spłat odsetek – daty i planowane kwoty spłaty odsetek. 

Znajdujący się w prawym dolnym rogu klawisz funkcyjny „Wstecz” zamyka okno „Kredyt”. 
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W celu wyświetlenia informacji dla kredytu należy wybrać odnośnik „szczegóły” z kolumny 
„Historia kredytu”. Otwarte zostanie okno: 

 
W oknie tym należy określić zakres dat lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje,                
a następnie użyć przycisku „Zatwierdź”.  
 
Zostanie wyświetlona lista operacji dla kredytu zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym: 

 
Na liście operacji kredytu dostępne są następujące informacje: 

– data operacji i data księgowania, 
– typ operacji, 
– saldo przed i saldo (po operacji), 
– kwota – kwota spłaty kapitału, 
– tytuł płatności, 
– odbiorca/nadawca operacji, 
– saldo po ostatniej operacji na liście, 
– suma wpłat  – suma spłat kredytu, 
– suma wypłat, 

oraz przyciski funkcyjne: 
– Powrót – powrót do listy rachunków kredytowych, 
– Zmień zakres – powrót do definiowania zakresu historii, 
– Do wydruku – pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie     
   ich wydrukowanie, 
– Pobierz  PDF  –  umożliwia  zapisanie  historii  (w  miejscu  wskazanym  przez użytkownika)            
   w postaci pliku PDF. 
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Poniżej zaprezentowana jest przykładowa formatka wydruku listy operacji dla kredytu: 

 
 
Poniżej zaprezentowana jest przykładowa formatka z listą operacji dla kredytu w formacie PDF: 
 

 

 

4.2. Rachunki kart kredytowych 
W opcji „Kredyty” Użytkownik ma możliwość przeglądania rachunków kredytowych powiązanych z 
kartami kredytowymi. 

 
 

W oknie „Kredyty” dostępne są następujące informacje: 
– Numer rachunku – numer rachunku rozliczeniowego powiązanego z kartami kredytowymi, 
– Nazwa rachunku – nazwa rodzaju rachunku kredytowego powiązanego z kartami kredytowymi, 
– Nazwa posiadacza – imię i nazwisko posiadacza rachunku, 
– Aktualne saldo kredytu – saldo rachunku kredytowego powiązanego z kartami kredytowymi, 
– Historia kredytu – szczegółowe informacje o operacjach dla rachunku kredytowego 
   powiązanego z kartami. 
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W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o stanie rachunku kredytowego powiązanego z 
kartami kredytowymi należy wybrać numer rachunku z kolumny „Numer rachunku”. Otwarte 
zostanie okno: 

 
Informacje dostępne w tym oknie to: 
– Waluta, 
– Aktualne saldo karty kredytowej – saldo rachunku kredytowego powiązanego z kartami  
   kredytowymi, 
– Dostępne środki – limit kredytowy pomniejszony o saldo, 
– Przyznany limit kredytowy, 
– Aktualne saldo konta rozliczeniowego, 
– Aktualne oprocentowanie kredytu kartowego. 
 

Klawisz funkcyjny „Wstecz” powoduje powrót do listy kredytów. 
 

W celu wyświetlenia informacji o operacjach dla rachunku kredytowego powiązanego z kartami 
kredytowymi należy wybrać odnośnik „szczegóły” z kolumny „Historia kredytu”. Otwarte zostanie 
okno: 

 
W oknie tym należy określić: 
– zakres dat lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje, 
– czy ma być wyświetlana lista transakcji, czy rozliczeń. 
 
Następnie użyć przycisku „Zatwierdź”.  
 
Jeśli  została  wybrana  opcja  ,,Lista  transakcji”  zostanie  wyświetlona  lista  transakcji  dla  
rachunku karty kredytowej zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym: 
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Jeśli została wybrana opcja ,,Lista rozliczeń” zostanie wyświetlona lista rozliczeń dla rachunku 
karty kredytowej zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym: 

 
 
Na liście transakcji / rozliczeń dostępne są następujące informacje: 

– data operacji i data księgowania, 
– typ operacji,  
– saldo przed i saldo (po operacji), 
– kwota, 
– tytuł płatności, 
– odbiorca/nadawca operacji, 
– saldo po ostatniej operacji na liście, 
– suma wpłat, 
– suma wypłat, 

 
oraz klawisze funkcyjne: 

– Powrót – powrót do listy rachunków kredytowych, 
– Zmień zakres – powrót do definiowania zakresu historii, 
– Do wydruku – pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie  
   wydruk, 
– Pobierz  PDF  –  umożliwia  zapisanie  historii  (w miejscu  wskazanym  przez użytkownika) w  
   postaci pliku PDF. 
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§ 5. Przelewy 

5.1. Nowy przelew 
W celu zdefiniowania przelewu należy: 

– wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew, 
– z menu systemu wybrać opcję „Przelewy” -> „Nowy przelew”,  

lub 
– w oknie „Przelewy” wybrać funkcję „Nowy przelew”. 

Otwarte zostanie okno: 

 
 
Należy wprowadzić następujące dane: 

– Odbiorca – jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane (opis „Odbiorcy”) mogą zostać 
wybrane z listy. Na liście odbiorców wyświetlany jest skrót nazwy. Po wybraniu odbiorcy jego 
dane zostaną przeniesione na dokument w pola: Nazwa odbiorcy, Nr rachunku odbiorcy, 
Tytułem. Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać podczas 
wprowadzania dokumentu, a przyciskiem „Zapisz odbiorcę” dodać do listy. 

– Szablon – zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Po wybraniu przycisku „Zapisz” 
należy wpisać nazwę szablonu i zatwierdzić „Ok”. Szablon obejmuje wszystkie dane 
zdefiniowane na przelewie tj. nazwę odbiorcy, nr rachunku odbiorcy, kwotę oraz tytuł. Dane 
odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika, np. zmieniona zostanie 
kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania 
wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy. Przycisk „Usuń” umożliwia 
wykasowanie wybranego szablonu. 

– Kwota – jeśli wybraliśmy szablon przelewu, kwota została wpisana automatycznie zgodnie z 
zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty. 
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– Tytułem – tytuł przelewu wypełniany jest automatycznie po wybraniu szablonu lub po wybraniu 
odbiorcy, jeśli dla odbiorcy przypisany został tytuł płatności. Zawartość pola może zostać 
zmieniona na dowolną, nieprzekraczającą 140 znaków. 

– Zleceniodawca – pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku 
– Data realizacji – pole wypełniane automatycznie datą bieżącą. Należy wprowadzić oczekiwaną 

datę realizacji lub skorzystać z kalendarza po wyborze odnośnika ,,Kalendarz”. Jeśli zostanie 
podana data aktualna, to przelew zostanie wysłany jako przelew bieżący, natomiast jeśli 
podana data będzie datą przyszłą, to przelew zostanie wysłany jako przelew odroczony z 
przyszłą datą realizacji. 

 

Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: 
– „Wyślij przelew” – przejście do potwierdzenia definiowania przelewu odroczonego, 
– „Zrezygnuj” – wycofanie się z operacji. 

 

Przycisk „Wyślij przelew” powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować 
wprowadzone dane, a następnie: 

– powrócić do definiowania przelewu odroczonego i poprawić błędne dane – przycisk „Wstecz”, 
– zakończyć składanie przelewu – przycisk „Zatwierdź”, 
– zrezygnować z wysłania dokumentu – przycisk „Zrezygnuj”. 

 
 

Opcja ‘Pokaż informacje rozszerzone’ jest związana z dodatkowymi informacjami dotyczącymi 
przelewu, przykładowy ekran: 

 
Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia kodu o określonym numerze z posiadanej listy 
haseł jednorazowych, lub też kodu SMS. 
 
Użytkownik ma również możliwość zdefiniowania przelewu z przyszłą datą realizacji, jako 
przelewu odroczonego. 
Celem dokonania przelewu odroczonego należy wykonać czynności jak przy przelewie 
standardowym, podając w polu „Data realizacji” datę przyszłą. Potwierdzenie przelewu będzie 
miało w takiej sytuacji datę realizacji różną od daty przelewu. 
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Po poprawnym przekazaniu przelewu odroczonego do systemu bankowego status przelewu 
zostaje zmieniony na aktywny. Gdy przelew znajduje się w stanie aktywnym jest on cyklicznie 
synchronizowany z systemem bankowym pod względem stanu jego realizacji. Ponadto istnieje 
możliwość jego anulowania poprzez wybranie odnośnika ,,Usuń” na liście przelewów. 

Na liście przelewów znajdują się ikony oznaczające odroczone w trakcie anulowania  oraz 
odroczone aktywne , które oczekują na realizację. Dodatkowo prezentowana jest kolumna 
,,Usuń”, w której dla przelewów odroczonych dostępny jest odnośnik ,,Usuń” umożliwiający 
anulowanie przelewu odroczonego. 

 
 
Przelew odroczony, który został anulowany, po przekazaniu do systemu księgowego uzyskuje 
status odrzucony z komentarzem o treści ,,Anulowanie przelewu odroczonego” w polu ,,Przyczyna 
odrzucenia” dla formatki szczegółów przelewu odroczonego. 

 
Definiowanie przelewów z przyszłą datą realizacji jest możliwie dla przelewów zwykłych, ZUS, US. 
 

UWAGA  
W związku z szybkością realizowania przelewów za pośrednictwem sieci Internet, nie ma 
możliwości anulowania przelewów bieżących.  
Anulowane mogą zostać jedynie przelewy odroczone, tj. z datą realizacji różną od daty przelewu. 
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5.2. Nowe przelewy offline (dla u żytkowników bez stałego poł ączenia z Internetem) 
Zdefiniowanie przelewów w trybie offline może być istotne dla użytkowników, którzy nie mają 
stałego połączenia z Internetem, a korzystają z łącza modemowego. Na czas definiowania 
przelewów użytkownik może rozłączyć się z Internetem, a następnie połączyć w celu wysłania 
dokumentów do realizacji. 
 

Ponadto potwierdzenie listy przelewów offline zdefiniowanych przez użytkownika (z zakresu od 1 
do 30) odbywa się poprzez wprowadzenie jednego kodu o określonym numerze z posiadanej listy 
haseł jednorazowych, lub też kodu SMS. 
Dzięki temu definiowanie przelewów w trybie offline może być również istotne dla użytkowników, 
którym kończy się lista kodów jednorazowych. 
W celu zdefiniowania przelewu offline należy: 

– wybrać rachunek, z którego mają być wysłane przelewy, 
– z menu systemu wybrać opcję „Przelewy” -> „Nowe przelewy offline”, 

lub 
– w oknie „Przelewy” wybrać funkcję „Nowe przelewy „offline”. 
 

Otwarte zostanie okno: 

 
 

W pierwszej kolejności należy określić liczbę przelewów, jaka ma być zdefiniowana. Liczba 
przelewów może być z zakresu od 1 do 30.  
Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: 

– Dalej – przejście do definiowania przelewów offline, 
– Zrezygnuj – wycofanie się z operacji. 

Po wybraniu przycisku „Dalej” wyświetlona zostanie zadeklarowana przez użytkownika ilość 
formatek przelewów oraz komunikat jak na rysunku poniżej: 

 
Należy odłączyć się od Internetu i przystąpić do definiowania przelewów. 
 

Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: 
– Wyślij przelew – przejście do potwierdzenia przelewu, 
– Zrezygnuj – wycofanie się z operacji. 

 
Przed wysłaniem przelewów należy się upewnić czy połączenie z Internetem jest aktywne                      
i nacisnąć „OK”. 
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Jeśli czas aktywności danej sesji nie został przekroczony wyświetlony zostanie komunikat: 

 
W przeciwnym wypadku należy ponownie się zalogować. 

 
Po zatwierdzeniu informacji o zalogowaniu w systemie lub po ponownym zalogowaniu otwarta 
zostanie strona „Potwierdzenie przelewu” (tak jak w przypadku wprowadzania przelewów online) z 
listą przelewów zdefiniowanych przez użytkownika. 

 
 
Użytkownik ma do dyspozycji klawisze funkcyjne: 

– Wstecz – powrót do definiowania przelewów, możliwość poprawienia danych, 
– Zatwierdź – akceptacja i zakończenie składania przelewów, 
– Zrezygnuj – wycofanie się z operacji składania przelewów. 

 
Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia kodu o określonym numerze z posiadanej listy 
haseł jednorazowych, lub też kodu SMS. 
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5.3. Nowy przelew ZUS 
Aby zdefiniować przelew dla ZUS należy: 

– wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew, 
– z menu systemu wybrać opcję „Przelewy” -> „Nowy przelew ZUS”, 

lub 
– w oknie „Przelewy” wybrać funkcję „Nowy przelew ZUS”. 

Otwarte zostanie okno: 

 
 
– Szablon – przelew ZUS tak jak i pozostałe przelewy można zapisać w postaci szablonu. 

Szablonów może być dowolna ilość. Jeśli nie mamy zdefiniowanego szablonu można wypełnić 
zawartość dokumentu, a następnie zapisać jako szablon po wybraniu „Zapisz” i podaniu nazwy 
szablonu np. ZUS_51, 

– Nr rachunku ZUS – w zależności od typu składki użytkownik ma do wyboru następujące numery  
   rachunków: 

 
 
– Typ wpłaty – literowy symbol rodzaju wpłaty. Należy wybrać z listy: 
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– Deklaracja – określenie miesiąca i roku, którego dotyczy wpłata, zapis w formacie MMRRRR, 
– Nr deklaracji – dwucyfrowy numer deklaracji, 
– Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego  –  numer   decyzji   o   nałożeniu    dodatkowej    opłaty,    

numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub 
numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny, 

– Kwota – jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z 
zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty, 

– Nazwa płatnika – nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika ZUS. Dane powinny być zgodne 
z danymi podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS, 

– NIP płatnika – Numer Identyfikacji Podatkowej płatnika ZUS tj. 10 cyfr bez znaku „-” 
– Typ identyfikatora uzupełniającego – typ dodatkowego dokumentu identyfikującego płatnika. 
Należy wybrać z listy: 

 
– Identyfikator uzupełniający – numer dokumentu dodatkowego (w przypadku wyboru wartości 

,,brak” dla typu identyfikatora uzupełniającego pole jest nieaktywne), 
– Zleceniodawca – pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku, 
– Data realizacji – pole wypełniane automatycznie datą bieżącą, można ustalić z przyszłą datą  
    realizacji. 
 
Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: 
– Wyślij przelew – przejście do potwierdzenia przelewu, 
– Zrezygnuj – wycofanie się z operacji. 
Przycisk „Wyślij przelew” powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować 
wprowadzone dane, a następnie: 

– powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane – przycisk „Wstecz”, 
– zakończyć składanie przelewu – przycisk „Zatwierdź”, 
– zrezygnować z wysłania dokumentu – przycisk „Zrezygnuj”. 



Dokumentacja użytkownika Systemu Bankowości Elektronicznej Net-bank 

 

Strona 31 z 80 

 

 
 
 

5.4. Nowy przelew US 
Aby zdefiniować przelew dla US należy: 

– wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew, 
– z menu systemu wybrać opcję „Przelewy” -> „Nowy przelew US”, 

lub 
– w oknie „Przelewy” wybrać funkcję „Nowy przelew US”. 

Otwarte zostanie okno: 
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– Szablon – przelew US można zapisać w postaci szablonu. Szablonów może być dowolna ilość. 
Jeśli nie mamy zdefiniowanego szablonu można wypełnić zawartość dokumentu, a następnie 
zapisać jako szablon po wybraniu „Zapisz” i podaniu nazwy szablonu np. US_PIT5 

– Numer  rachunku  organu  podatkowego    –   numer    rachunku    bankowego   właściwego   
organu   podatkowego w formacie NRB. Po wybraniu opcji „Rachunki” pojawi się lista, z której 
można wybrać właściwy Urząd Skarbowy: 

 
– Symbol formularza – oznaczenie powinno odpowiadać numerowi rachunku bankowego. Należy 

wybrać z listy: 
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– Okres US – okres, którego zobowiązanie podatkowe dotyczy: 

 
– Kwota – jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z 

zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty, 
– Identyfikacja  zobowiązań  –  pole  nieobowiązkowe,   wypełnia   się,   jeżeli   wpłata   należności   

wynika   z  decyzji, postanowienia tytułu wykonawczego lub jest dokonywana na rachunek 
bankowy jednostki samorządu terytorialnego (np. podatek od nieruchomości, podatek leśny, 
podatek rolny). Można wprowadzić maksymalnie 21 znaków z wyłączeniem takich znaków jak:  /, 
\, -, #, *, %, +, =, 

– Nazwa płatnika – nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika, 
– Typ identyfikatora – typ dodatkowego dokumentu identyfikującego. Należy wybrać z listy: 

 
– Identyfikator uzupełniający - numer dokumentu dodatkowego, 
– Zleceniodawca – pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku, 
– Data realizacji – pole wypełniane automatycznie datą bieżącą, można ustalić z przyszłą datą 

realizacji. 
 
Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: 

– „Wyślij przelew” – przejście do potwierdzenia przelewu, 
– „Zrezygnuj” – wycofanie się z operacji. 

 
Przycisk „Wyślij przelew” powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować 
wprowadzone dane, a następnie: 

– powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane – przycisk „Wstecz”, 
– zakończyć składanie przelewu – przycisk „Zatwierdź”, 
– zrezygnować z wysłania dokumentu – przycisk „Zrezygnuj”. 
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Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia kodu o określonym numerze z posiadanej listy 
haseł jednorazowych, lub też kodu SMS. 
 
 

5.5. Lista przelewów 
Przelewy, jakie zostały wprowadzone można przeglądać wraz z ich statusem realizacji. 
Aby wyświetlić listę należy: 

– z menu systemu wybrać opcję „Przelewy” -> „Lista” 
lub 

– w oknie „Przelewy” wybrać funkcję „Podgląd przelewów”. 
 
Przelewy można przeglądać wszystkie bądź o określonym statusie. Istnieje możliwość filtrowania 
przelewów od określonej daty - domyślnie w polu wyświetlana jest data bieżąca: 
 

 
 
 



Dokumentacja użytkownika Systemu Bankowości Elektronicznej Net-bank 

 

Strona 35 z 80 

 

Istnieje możliwość filtrowania przelewów od określonej daty - domyślnie w polu wyświetlana jest 
data bieżąca. Przelewy można również przeglądać wszystkie bądź o określonym typie: 

 
Dla każdego wprowadzonego przelewu dostępne są następujące informacje: 

– Status – informacja o etapie realizacji przelewu, 
– Data przelewu – data wprowadzenia, 
– Typ – informacja o rodzaju przelewu: zwykły, ZUS, US, 
– Kwota – kwota dokumentu, 
– Nazwa odbiorcy – dane odbiorcy przelewu, 
– Tytułem – tytuł operacji, 
– Kopiuj – umożliwia skopiowanie przelewu celem utworzenia nowego w oparciu o wcześniej  
   wpisane dane  

 

Dla każdego przelewu pole „Data przelewu” stanowi link do formatki szczegółów wybranego 
przelewu. 
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§ 6. Lokaty 

6.1. Nowa lokata 
W celu założenia lokaty należy: 

– wybrać rachunek w powiązaniu, z którym ma być założona lokata, 
– z menu systemu wybrać opcję „Lokaty” -> „Nowa”, 

lub 
– w oknie „Lokaty” wybrać funkcję „Nowa lokata”. 

 
Otwarte zostanie okno: 

 
Należy wprowadzić następujące dane: 

– Kwota lokaty,  
– Rodzaj oprocentowania – do wyboru są lokaty o stałym i o zmiennym oprocentowaniu, 
– Okres  lokaty  –  w  zależności  od  ustawienia  rodzaju  oprocentowania  w  polu  tym  

wyświetlona zostanie lista rodzajów lokat, powiązanego oprocentowania i minimalna kwota 
wpłaty, jeśli dla danego typu lokaty kwota minimalna została określona, 

– Sposób zadysponowania lokatą – określa, w jaki sposób ma się zachować system, gdy termin 
lokaty dobiegnie końca. 

 

Możliwe sposoby zadysponowania lokatą po jej zakończeniu: 
– Prześlij na rachunek – środki na lokacie wraz z należnymi odsetkami będą przeksięgowane na  
   rachunek bieżący, 
– Przedłuż z odsetkami – lokata zostanie automatycznie przedłużona na kolejny taki sam okres. 

Kwota lokaty będzie obejmowała również naliczone odsetki, 
– Przedłuż bez odsetek - lokata zostanie automatycznie przedłużona na kolejny taki sam okres. 

Kwota lokaty będzie równa pierwotnej kwocie założenia lokaty, należne odsetki za poprzedni 
okres zostaną zaksięgowane na rachunku bieżącym. 

 

Pole „Data” i „Zleceniodawca” są wpisywane automatycznie. Data zawarcia umowy jest równa 
dacie systemowej, a w polu „Zleceniodawca” wpisane są dane posiadacza rachunku. 
 
Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: 
– „Załóż lokatę” – przejście do formatki potwierdzającej operację założenia lokaty, 
– „Zrezygnuj” – wycofanie się z założenia lokaty. 
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Przycisk „Załóż lokatę” powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować 
wprowadzone dane, a następnie: 

– powrócić do definiowania lokaty i poprawić błędne dane – przycisk „Wstecz”, 
– zakończyć definiowanie lokaty – przycisk „Zatwierdź”,  
– zrezygnować z wysłania dokumentu – przycisk „Zrezygnuj”. 

 
 
 

6.2. Lista lokat 
Wszystkie lokaty jakie zostały założone można przeglądać wraz z ich statusem realizacji. 
Aby wyświetlić lokaty należy: 

– z menu systemu wybrać opcję „Lokaty” -> „Lista”, lub 
– w oknie „Lokaty” wybrać funkcję „Podgląd lokat” 

W pierwszym kroku zostanie zaprezentowana informacja o sumarycznej kwocie założonych lokat 
wraz z walutą: 

 
 
Można przeglądać lokaty ‘Wszystkie’ bądź o określonym statusie: 
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Dla każdej lokaty dostępne są następujące informacje: 
– Status – informacja o etapie zakładania lub zrywania,  
– Data rozpoczęcia – data początku lokaty, 
– Typ lokaty – informacja o rodzaju lokaty, 
– Kwota lokaty, 
– Waluta – waluta w jakiej założona została lokata, 
– NRB – numer konta lokaty, 
– Zerwij – informacja o sposobie zakończenia lokaty. 

 
Dla każdej lokaty pole ,,Data rozpoczęcia” stanowi link do formatki szczegółów wybranej lokaty. 

 
Użytkownik ma możliwość zerwania lokaty aktywnej założonej przez kanał WWW poprzez wybór 
linku ,,Zerwij”. 
Zostanie otwarte poniższe okno umożliwiające potwierdzenie zerwania lokaty. Zatwierdzenie 
zerwania lokaty wymaga wprowadzenia kodu o określonym numerze z posiadanej listy haseł 
jednorazowych, lub też kodu SMS. 
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§ 7. Zlecenia stałe  
 

7.1. Czym jest zlecenie stałe 
Zlecenie stałe jest to polecenie cyklicznej realizacji płatności obciążających rachunek klienta.  
Opcja służy do definiowania przez klienta stałych dyspozycji: 

– zwykłych 
– do ZUS 
– dla US 

Umożliwia również przeglądanie zleceń w wybranym przedziale czasowym wraz ze statusem 
realizacji. 
 

7.2. Nowe zlecenie stałe 
W celu zdefiniowania nowego zlecenia należy: 

– wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew, 
– z menu systemu wybrać opcję „Zlecenie stałe” -> „Nowe zlecenie”, 

lub 
– w oknie „Zlecenia stałe” wybrać funkcję „Nowe zlecenie”. 

Otwarte zostanie okno: 

 
Należy zdefiniować następujące dane: 

– Odbiorca z listy – jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane, mogą zostać wybrane z 
listy. Na liście odbiorców wyświetlany jest skrót nazwy. Po wybraniu odbiorcy jego dane 
zostaną przeniesione na dokument w pola:  „Nazwa odbiorcy”, „Nr rachunku odbiorcy”.  
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Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać podczas wprowadzania 
dokumentu, a przyciskiem „Zapisz odbiorcę” dodać do listy, 

– Nazwa odbiorcy – nazwa odbiorcy zlecenia, 
– Nr rachunku odbiorcy – numer rachunku odbiorcy zlecenia w formacie NRB,  
– Kwota – jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z 

zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty, 
– Tytułem – tytuł przelewu, dowolny tekst, którego długość nie przekracza 140 znaków, 
– Powtarzalność   –  określenie   częstotliwości   realizacji   zlecenia:  co  określoną  ilość  dni  

lub co określoną ilość miesięcy. W podpolu „Okres” należy zdefiniować ilość dni lub miesięcy,  
– Data pierwszej płatności – należy zdefiniować datę pierwszej realizacji lub skorzystać z 

podpowiedzi kalendarza, 
– Data ostatniej płatności – należy zdefiniować datę ostatniej płatności wpisując ją, wybierając z 

kalendarza lub zaznaczyć zlecenie jako bezterminowe, 
– Data – pole wypełniane automatycznie datą bieżącą, 
– Zleceniodawca – pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku. 

 
Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: 

– „Załóż zlecenie” – przejście do potwierdzenia złożenia zlecenia, 
– „Zrezygnuj” – wycofanie się z operacji. 
 

Przycisk „Załóż zlecenie” powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować 
wprowadzone dane, a następnie: 

– powrócić do definiowania zlecenia i poprawić błędne dane – przycisk „Wstecz”, 
– zakończyć składanie zlecenia – przycisk „Zatwierdź”, 
– zrezygnować z operacji – przycisk „Zrezygnuj”. 

 
Zatwierdzenie założenia zlecenia stałego wymaga wprowadzenia kodu o określonym numerze z 
posiadanej listy haseł jednorazowych, lub też kodu SMS. 
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7.3. Nowe zlecenie ZUS 
Aby zdefiniować nowe zlecenie dla ZUS należy: 

– wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew, 
– z menu systemu wybrać opcję „Zlecenie stałe” -> „Nowe zlecenie ZUS”, 

lub 
– w oknie „Zlecenia stałe” wybrać funkcję „Nowe zlecenie ZUS”. 

Otwarte zostanie okno: 

 
 
– Nr rachunku ZUS – w zależności od typu składki użytkownik ma do wyboru następujące  
   numery rachunków: 

 
 
– Typ wpłaty – literowy symbol rodzaju wpłaty. Należy wybrać z listy: 
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– Deklaracja – określenie miesiąca i roku, którego dotyczy wpłata, zapis w formacie MMRRRR, 
– Nr deklaracji – dwucyfrowy numer deklaracji, 
– Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego   –   numer   decyzji   o   nałożeniu  dodatkowej   

opłaty,   numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności 
składek lub numer decyzji/umowy na podstawie, której płatnik składek uzyskał układ ratalny, 

– Kwota – kwota operacji, 
– Nazwa płatnika – nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika ZUS. Dane powinny być zgodne 

z danymi podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS, 
– NIP płatnika – Numer Identyfikacji Podatkowej płatnika ZUS tj. 10 cyfr bez znaku „-” 
– Typ identyfikatora uzupełniającego – typ dodatkowego dokumentu identyfikującego płatnika. 

Należy wybrać z listy: 

 
– Identyfikator uzupełniający – numer dokumentu dodatkowego (w przypadku wyboru wartości 

,,brak” dla typu identyfikatora uzupełniającego pole jest nieaktywne), 
– Powtarzalność – określenie częstotliwości realizacji zlecenia: co określoną ilość dni lub co 

określoną ilość miesięcy. W podpolu „Okres” należy zdefiniować ilość dni lub miesięcy, 
– Data pierwszej płatności – należy zdefiniować datę pierwszej realizacji lub skorzystać z 

podpowiedzi kalendarza, 
– Data ostatniej płatności – należy zdefiniować datę ostatniej płatności wpisując ją, wybierając z 

kalendarza lub zaznaczyć zlecenie jako bezterminowe, 
– Data – pole wypełniane automatycznie datą bieżącą, 
– Zleceniodawca – pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku. 

 
Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: 

– Załóż zlecenie – przejście do potwierdzenia złożenia zlecenia, 
– Zrezygnuj – wycofanie się z operacji. 
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Przycisk „Załóż zlecenie” powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować 
wprowadzone dane, a następnie: 

– powrócić do definiowania zlecenia i poprawić błędne dane – przycisk „Wstecz”, 
– zakończyć składanie zlecenia ZUS – przycisk „Zatwierdź”, 
– zrezygnować ze zlecenia – przycisk „Zrezygnuj”. 

 
Zatwierdzenie założenia zlecenia stałego ZUS wymaga wprowadzenia kodu o określonym 
numerze z posiadanej listy haseł jednorazowych, lub też kodu SMS. 
 

 

7.4. Nowe zlecenie US 
Aby zdefiniować nowe zlecenie dla US należy: 

– wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew, 
– z menu systemu wybrać opcję „Zlecenie stałe” -> „Nowe zlecenie US”, 

lub 
– w oknie „Zlecenia stałe” wybrać funkcję „Nowe zlecenie US”. 

 
Otwarte zostanie okno: 
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– Numer rachunku organu podatkowego – numer rachunku bankowego właściwego organu 

podatkowego w formacie NRB. Należy wybrać z listy (przycisk „Rachunki” z prawej strony 
pola): 
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– Symbol formularza – oznaczenie powinno odpowiadać numerowi rachunku bankowego. Należy 
wybrać z listy: 

 
– Okres US – okres, którego zobowiązanie podatkowe dotyczy: 

 
– Kwota – kwota zlecenia, 
– Identyfikacja  zobowiązań  –  pole  nieobowiązkowe,  wypełnia  się,  jeżeli  wpłata   należności   

wynika   z   decyzji,  
   postanowienia tytułu wykonawczego lub jest dokonywana na rachunek bankowy jednostki 

samorządu terytorialnego (np. podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny). Można 
wprowadzić maksymalnie 21 znaków z wyłączeniem takich znaków jak: /, \, -, #, *, %, +, =. 

– Nazwa płatnika – nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika, 
– Typ identyfikatora – typ dodatkowego dokumentu identyfikującego. Należy wybrać z listy: 

 
– Identyfikator uzupełniający – numer dokumentu dodatkowego, 
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– Powtarzalność  –  określenie  częstotliwości  realizacji  zlecenia:  co  określoną  ilość  dni   lub   
co określoną ilość miesięcy. W podpolu „Okres” należy zdefiniować ilość dni lub miesięcy, 

– Data pierwszej płatności – należy zdefiniować datę pierwszej realizacji lub skorzystać z 
podpowiedzi kalendarza, 

– Data ostatniej  płatności  –  należy  zdefiniować  datę  ostatniej  płatności wpisując ją, 
wybierając z kalendarza lub zaznaczyć zlecenie jako bezterminowe, 

– Zleceniodawca – pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku, 
– Data – pole wypełniane automatycznie datą bieżącą. 

 
Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: 

– „Załóż zlecenie” – przejście do potwierdzenia złożenia zlecenia, 
– „Zrezygnuj” – wycofanie się z operacji. 

 
Przycisk „Załóż zlecenie” powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować 
wprowadzone dane, a następnie: 

– powrócić do definiowania zlecenia i poprawić błędne dane – przycisk „Wstecz”, 
– zakończyć składanie zlecenia US – przycisk „Zatwierdź”, 
– zrezygnować ze zlecenia – przycisk „Zrezygnuj”. 

 
Zatwierdzenie założenia zlecenia stałego US wymaga wprowadzenia kodu o określonym numerze 
z posiadanej listy haseł jednorazowych, lub też kodu SMS. 
 
 

7.5. Lista zlece ń stałych 
Zlecenia, jakie zostały zdefiniowane można przeglądać wraz z ich statusem realizacji. 
Aby wyświetlić listę należy: 

– z menu systemu wybrać opcję „Zlecenia stałe” -> „Lista” 
lub 

– w oknie „Zlecenia stałe” wybrać funkcję „Podgląd istniejących zleceń” 
 
Zlecenia można przeglądać według wybranego klucza: 

– wszystkie, bądź o określonym statusie: 
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– za określony, wybrany z listy przedział czasowy (zostaną wyświetlone zlecenia złożone w 
wybranym okresie, nie zaś zrealizowane w danym przedziale): 

 
 

Przykładowa lista zleceń stałych: 

 
 
Zlecenia złożone w wybranym okresie, nie zaś zrealizowane w podanym przedziale czasowym 
Dla każdego wprowadzonego zlecenia dostępne są następujące informacje: 

– Status – informacja o etapie realizacji,  
– Data zlecenia – data wprowadzenia zlecenia, 
– Data realizacji – data realizacji zlecenia, 
– Typ – informacja o rodzaju zlecenia: Zwykłe, Podatkowe, ZUS, 
– Kwota – kwota zlecenia, 
– Tytułem – tytuł operacji zdefiniowany na zleceniu. 
 

Z prawej strony zlecenia użytkownik ma do dyspozycji trzy funkcje: 
– Edytuj – umożliwia poprawienie kwoty zlecenia, daty ostatniej płatności, okresu powtarzalności, 

   – Kopiuj – umożliwia kopiowanie zleceń już realizowanych w celu ponownego ich  
      wprowadzenia, 

– Usuń – pozwala na usunięcie zlecenia stałego z listy. 
 
Uwaga! Funkcja „Edytuj” i „Usuń” nie jest aktywna dla zleceń zrealizowanych, anulowanych oraz w 
trakcie zakładania.  
 
 
Funkcja usunięcia zlecenia stałego z listy wymaga potwierdzenia (wprowadzenia kodu oraz 
zatwierdzenia przyciskiem „Usuń zlecenie”). 
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§ 8. Odbiorcy  
 
Istotnym elementem systemu jest definicja Odbiorców. W opcji tej użytkownik ma możliwość 
wpisania pełnych danych związanych ze swoimi kontrahentami. Definicja ta umożliwia szybką 
realizację transakcji bez konieczności każdorazowego wpisywania danych odbiorcy, numeru 
rachunku oraz tytułu operacji. 
 
Po wybraniu opcji „Odbiorcy” z menu systemu wyświetlona zostanie lista kontrahentów już 
zdefiniowanych (przy uruchomieniu systemu lista jest pusta). 
Informacje o odbiorcy wyświetlone w postaci listy to: 

– Nr odbiorcy – przypisany odbiorcy numer, który umożliwia  realizację   zleceń   w   dodatkowym  
systemie  informatycznym, numer odbiorcy może być z zakresu od 1 do 9, 

– Nazwa krótka – nazwa skrócona odbiorcy, 
– Nr rachunku odbiorcy – numer konta adresata operacji w formacie NRB, 
– Nazwa pełna – pełna nazwa odbiorcy operacji. 

 

 
 
Z prawej strony danych o odbiorcy użytkownik ma do dyspozycji dwie funkcje: 

– „Edytuj” – umożliwia poprawienie danych odbiorcy (nazwy, numeru rachunku lub tytułu  
   Operacji, jak też dodanie odbiorcy do Odbiorców zaufanych, co pozwala na składanie 

dyspozycji przelewu bez konieczności potwierdzania ich kluczem lub kodem SMS), 
– „Usuń” – pozwala na usunięcie odbiorcy z listy. 

 
Przykładowa edycja danych – na rysunku poniżej. 
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Funkcja usunięcia odbiorcy z listy wymaga potwierdzenia – jak na rysunku poniżej. 

 
 
Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: 

– „Usuń odbiorcę” – usunięcie danych odbiorcy z listy, 
– „Nie usuwaj” – rezygnacja z operacji usunięcia, powrót do listy odbiorców. 

 
W celu dopisania odbiorcy należy: 

– z menu systemu wybrać opcję „Odbiorcy” -> „Nowy”, 
lub 

– w oknie „Lista odbiorców” wybrać funkcję „Nowy odbiorca”. 
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Następnie należy zdefiniować: 
– Numer kolejny odbiorcy – jeśli odbiorca ma być obsługiwany w dodatkowym systemie     
   informatycznym, numer należy wybrać z listy, w przeciwnym wypadku pole może zostać puste, 
– Nazwę skróconą, 
– Nazwę pełną – imię i nazwisko dla klientów indywidualnych lub nazwę w przypadku instytucji, 
– Numer rachunku odbiorcy – numer konta adresata płatności w formacie NRB, 
– Tytuł płatności – np. „Zapłata za fakturę numer……. z dnia……”, 
– Odbiorca zaufany – pozwala na składanie dyspozycji przelewu do tego odbiorcy bez  
   konieczności potwierdzania ich kluczem lub kodem SMS 

 

 
 
Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: 

– „Załóż odbiorcę” – dopisanie danych odbiorcy do listy, 
– „Zrezygnuj” – rezygnacja z dopisania odbiorcy. 
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§ 9. Doładowania telefonów  
Opcja służy do doładowania telefonu komórkowego pre-paid, tj. telefonu na kartę, bez opłacanego 
abonamentu miesięcznego. 
 

9.1. Nowe doładowanie 
W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: 

– z menu systemu wybrać opcję „Doładowania telefonów” -> „Nowe doładowanie”, 
lub 

– w oknie „Lista doładowań” wybrać funkcję „Nowe doładowanie”. 
Otwarte zostanie okno: 

 
 

Formatka nowego przelewu na doładowanie zawiera następujące dane: 
– listę wyboru z etykietą „Doładowanie” – zawierającą opcję „Wybierz” i nazwy wszystkich 

doładowań z listy numerów doładowań Klienta. Domyślnie po wejściu na stronę nowego 
doładowania wartość ustawiona jest na „Wybierz”, 

– pole z etykietą „Nazwa odbiorcy” – pole bez możliwości edycji, w którym prezentowana jest 
nazwa Dostawcy usługi doładowań udostępnionego w aplikacji dla Administratorów systemu, 

– pole z etykietą „Nr rachunku odbiorcy” – pole bez możliwości edycji, w którym prezentowany 
jest w 26-cyfrowym formacie numer rachunku Dostawcy usługi doładowań udostępniony w 
aplikacji dla Administratorów systemu, 

– listę wyboru Operatorów z etykietą „Operator” – zawierającą opcję „Wybierz” i nazwy 
wszystkich aktywnych Operatorów GSM. Domyślnie po wejściu na stronę nowego doładowania 
wartość ustawiona jest na „Wybierz”. 
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Przykładowy wykaz:  

 
– pole  z  etykietą   „Nr  telefonu   (np. 601111111)”  –   pole   tekstowe   o   długości   

maksymalnej   9   znaków,   do wprowadzania numeru doładowywanego telefonu, 
– pole z etykietą „Potwierdzenie nr telefonu” – pole tekstowe o długości maksymalnej 9 znaków 

do potwierdzenia nr telefonu, 
– pole z etykietą „Data utworzenia” – pole bez możliwości edycji, prezentujące bieżącą datę w 

formacie przyjętym w aplikacji InterCOMP, 
– pole   z   etykietą   „Zleceniodawca”   –   pole  bez  możliwości  edycji,  prezentujące  nazwę   

zleceniodawcy  (dane  właściciela rachunku). 
– pole z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem doładowań telefonów komórkowych, 

gdzie dokument ten można wyświetlić po kliknięciu na słowie ‘Regulamin’.  
 
Po wybraniu nazwy doładowania z listy numerów doładowań, zostanie: 

– wybrana nazwa Operatora GSM, 
– wypełnione pole nr telefonu, 
– wypełnione pole potwierdzenia nr telefonu. 

 
Po wybraniu Operatora z listy operatorów (lub po wybraniu nazwy doładowania), poniżej opcji 
wyboru Operatora (w zależności od konfiguracji parametrów wybranego Operatora) zostanie 
wyświetlona pod etykietą „Kwota doładowania”: 

– lista wyboru kwot doładowania – kwoty w kolejności rosnącej umieszczone po prawej stronie  
  przycisków) lub 
– lista wyboru kwot doładowania – kwoty w kolejności rosnącej umieszczone po prawej stronie 

przycisków) oraz poniżej kwot pole do wpisania dowolnej kwoty w pełnych złotych z 
wyświetlonym zakresem kwot doładowania wybranego Operatora (pole do wpisania dowolnej 
kwoty staje się aktywne, po zaznaczeniu znajdującego się również przy tym polu przycisku; 
zakres kwot wyświetlany jest po prawej stronie pola) lub 

– tylko pole do wpisania dowolnej kwoty pełnych złotych z wyświetlonym zakresem kwot 
doładowania wybranego Operatora (zakres kwot wyświetlany jest po prawej stronie pola). 

 
W przypadku formatu kwoty wymagane jest wpisanie kwoty w pełnych złotych. 
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Poprawnie pola numeru telefonu powinny być wypełnione następująco: 
– numer telefonu musi być ciągiem 9 cyfr, 
– ciąg cyfr nie może rozpoczynać się od cyfry „0” i „4”, 
– oba pola nr telefonu muszą być wypełnione identyczną wartością. 

 
Po naciśnięciu przycisku „Wyślij przelew na doładowanie” aplikacja skontroluje czy został wybrany 
Operator, czy wybrano lub wprowadzono poprawną kwotę w wymaganym formacie oraz z 
możliwego zakresu kwot doładowania, poprawność wprowadzonego nr telefonu, czy 
wprowadzono ten sam numer w obydwu polach, oraz czy zaakceptowano ‘Regulamin’. Jeśli środki 
na rachunku klienta są niewystarczające wyświetlony zostanie komunikat o braku wystarczających 
środków na realizację doładowania. 
 
Po poprawnym wypełnieniu formatki przelewu otwarta zostanie nowa strona zatytułowana 
„Potwierdzenie przelewu środków na doładowanie telefonu pre-paid” zawierająca następujące 
dane: 
– nazwa doładowania w polu z etykietą „Doładowanie” (jeśli doładowanie zostało wybrane z listy), 
– nazwa odbiorcy w polu z etykietą „Nazwa odbiorcy”, 
– nr rachunku odbiorcy w polu z etykietą „Nr rachunku odbiorcy”, 
– nazwa Banku odbiorcy w polu z etykietą „Nazwa Banku odbiorcy”, 
– nazwę wybranego Operatora w polu z etykietą „Operator”, 
– kwotę doładowania w polu z etykietą „Kwota doładowania”, 
– numer telefonu w polu z etykietą „Numer telefonu”, 
– datę utworzenia w polu z etykietą „Data utworzenia”, 
– nazwę zleceniodawcy w polu z etykietą „Zleceniodawca”. 

 
 
W przypadku, gdy kwota przelewu została wpisana poprawnie, poniżej szczegółów przelewu 
zostanie wyświetlone pole o nazwie „Wpisz kod…” do autoryzacji dyspozycji przelewu środków na 
doładowanie pre-paid oraz przyciski „Płacę” i „Powrót”. 
W celu autoryzacji transakcji użytkownik musi podać odpowiednie wartości klucza i nacisnąć 
przycisk „Płacę”. 
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Po naciśnięciu przycisku „Płacę” nastąpi kontrola podanego kodu z listy kodów jednorazowych, 
lub też kodu SMS. Podanie prawidłowego kodu, spowoduje przekazanie do realizacji przelewu na 
doładowanie telefonu. 
Wszystkie przelewy związane z realizacją doładowania telefonu prezentowane są na liście 
doładowań w opcji „Lista doładowań”. 
 
W przypadku braku połączenia z systemem doładowań, pojawi się komunikat: 

 
 
 

9.2. Lista doładowa ń 
Przelewy, które zostały wprowadzone na doładowanie telefonu pre-paid można przeglądać wraz z 
ich statusem realizacji. 
Aby wyświetlić listę należy: 

– z menu systemu wybrać opcję „Doładowania telefonów” -> „Lista doładowań”, 
lub 

– w oknie „Lista doładowań” wybrać funkcję „Podgląd doładowań”. 
 
Przelewy na doładowanie telefonu pre-paid można przeglądać wszystkie bądź o określonym 
statusie: 

 
Dla każdego wprowadzonego przelewu na doładowanie telefonu dostępne są następujące 
informacje: 

– Status – informacja o etapie realizacji przelewu, 
– Data przelewu – data wprowadzenia,  
– Typ – doładowania telefonu, 
– Kwota – kwota dokumentu, 
– Nazwa odbiorcy – dane odbiorcy przelewu, 
– Tytułem – tytuł operacji. 

 

Dla każdego przelewu na doładowanie telefonu pole „Data przelewu” stanowi link do formatki 
szczegółów przelewu doładowania. 
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9.3. Nowy numer 
W celu zdefiniowania nowego numeru doładowania telefonu pre-paid należy: 

– z menu systemu wybrać opcję „Doładowania telefonów” -> „Nowy numer”, 
lub 

– w oknie „Lista numerów” wybrać funkcję „Nowy numer”. 
W celu edycji numeru doładowania telefonu pre-paid należy z menu systemu wybrać opcję 
„Doładowania telefonów” -> „Lista numerów” - wybrać z listy nazwę doładowania, które ma być 
edytowane. 
 
W przypadku definiowania nowego numeru doładowania telefonu pre-paid zostanie otwarte okno: 

 
W przypadku edycji numeru doładowania telefonu pre-paid zostanie otwarte okno: 
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W obu przypadkach formatka będzie zawierać następujące dane: 
– pole z etykietą „Doładowanie" – pole tekstowe o długości maksymalnej 30 znaków, do 

wprowadzania nazwy numeru doładowania, w przypadku edycji – poprzednio wprowadzona 
nazwa, 

– listę wyboru Operatorów z etykietą „Operator” – zawierającą opcję „Wybierz” i nazwy 
wszystkich aktywnych Operatorów GSM. Domyślnie po wejściu na stronę nowego doładowania 
ustawiona wartość na „Wybierz”, w przypadku edycji – wybrany poprzednio operator, 

– pole  z  etykietą  „Nr   telefonu   (np. 601111111)”  –   pole   tekstowe   o   długości   
maksymalnej   9   znaków, do wprowadzania numeru doładowywanego telefonu, w przypadku 
edycji – nowo wprowadzony numer telefonu, 

– pole z etykietą „Potwierdzenie nr telefonu” – pole tekstowe o długości maksymalnej 9 znaków 
do potwierdzenia nr telefonu, w przypadku edycji – nowo wprowadzony numer telefonu, 

– przyciski: „Zatwierdź” i „Zrezygnuj”. 
 
Poprawnie pola numeru telefonu powinny być wypełnione następująco: 

– numer telefonu musi być ciągiem 9 cyfr, 
– ciąg cyfr nie może rozpoczynać się od cyfry „0” i „4”, 
– oba pola nr telefonu muszą być wypełnione identyczną wartością. 

 
 

9.4. Lista numerów 
Na liście numerów doładowań prezentowane są doładowania zdefiniowane przez Klienta. Lista 
jest wspólna dla wszystkich rachunków Klienta. Lista prezentuje numery doładowań posortowane 
alfabetycznie wg nazwy doładowania i zawiera następujące kolumny: 

– nazwę doładowania, 
– nazwę operatora GSM, 
– numer telefonu, 
– kolumnę z odnośnikiem „Edytuj”, 
– kolumnę z odnośnikiem „Usuń”. 

 
Naciśnięcie odnośnika w kolumnie „Edytuj” spowoduje otwarcie edycji numeru doładowania 
telefonu pre-paid. 
 
Naciśnięcie odnośnika w kolumnie „Usuń” spowoduje wyświetlenie komunikatu o treści „Czy 
chcesz usunąć wskazany numer doładowania z listy?” wraz z przyciskami „OK” i „Anuluj”.  
 
Naciśniecie przycisku „OK” spowoduje usunięcie numeru z listy i odświeżenie listy. 
 
Naciśnięcie przycisku „Anuluj” spowoduje zamknięcie komunikatu i powrót do listy. 
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§ 10. Kursy walutowe  
 

10.1. Tabela kursów walut 
Opcja menu „Kursy walutowe” pozwala na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi kursami 
walut w Banku Spółdzielczym we Wschowie. 
W nagłówku podana jest informacja, od jakiego dnia i jakiej godziny zamieszczone poniżej kursy 
są obowiązujące. 
Tabela kursów zawiera następujące dane: 

– Kraj – nazwa kraju, w którym obowiązuje dana waluta, 
– Waluta – trzy literowy symbol waluty (oznaczenie międzynarodowe), 
– Jednostka – ilość jednostek danej waluty, które można kupić za podaną cenę, 
– Pieniądze -> Kurs kupna – kurs kupna dla operacji gotówkowych (np. wpłata do kasy), 
– Pieniądze -> Kurs sprzedaży – kurs sprzedaży dla operacji gotówkowych (np. wypłata z kasy), 
– Dewizy -> Kurs kupna – kurs kupna dla operacji bezgotówkowych (np. przelew), 
– Dewizy -> Kurs sprzedaży – kurs kupna dla operacji bezgotówkowych (np. przelew). 

 
 

 

10.2. Kalkulator walutowy 
Kalkulator walutowy pozwala na przeliczenie jednej wybranej waluty na inną. Dzięki temu w szybki 
i łatwy sposób możemy uzyskać informację, ile jednostek danej waluty możemy sprzedać lub 
nabyć za inną walutę. 
 

W celu dokonania przeliczeń należy: 
– w kolumnie „Przelicz z” – w wierszu „Waluta” wybrać z dostępnej listy walutę do obliczeń - tę, z 

której będziemy chcieli dokonać zamiany na inną. Po wybraniu waluty automatycznie zostanie 
wypełnione pole „Kurs kupna” i „Kurs sprzedaży” danej waluty, 

– podać kwotę danej waluty, jaką chcemy przeliczyć, 
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– w kolumnie „Przelicz na” – w wierszu „Waluta” wybrać z dostępnej listy walutę do obliczeń – tę, 
na którą chcemy dokonać zamiany. Po wybraniu waluty automatycznie zostanie wypełnione 
pole „Kurs kupna” i „Kurs sprzedaży” danej waluty. Nie dotyczy waluty PLN. 

– kliknąć na przycisk „Przelicz” w celu uzyskania informacji o kwocie waluty, na którą 
przeliczaliśmy. 

 

Na poniższym przykładzie za 1.000 zł można nabyć 228,83 euro wg kursu sprzedaży 4,3700. 

 

 

§ 11. Awizowania  
Opcja umożliwia awizowanie kwot do wypłaty – dzięki temu użytkownik może mieć pewność, że 
bank przygotował gotówkę na wypłatę w danym dniu. 
 

11.1. Nowe awizowanie 
W celu wysłania awizowania należy: 

– z menu systemu wybrać opcję „Awizowania” -> „Nowe”, 
lub 

– w oknie „Awizowania kwot do wypłaty” wybrać funkcję „Nowe awizowanie”. 
 

Otwarte zostanie okno (na rysunku dodatkowo wyświetlono pole ‘Kalendarz’): 

 
 
– w polu „Kwota, którą chcesz wypłacić” użytkownik podaje wartość kwoty do wypłaty. 
– w polu „Placówka bankowa” jednostka banku (oddział), w której będzie dokonana wypłata  
   środków.  
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– „Dzień wypłaty” – planowana data wypłaty środków. Data może być wpisana bądź wybrana z  
   kalendarza - jak na rysunku poniżej. 

 
 

Kolorem zielonym zaznaczona jest bieżąca data. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na 
wybraną datę powoduje jej wpisanie w polu. Kliknięcie na „Zamknij” zamyka kalendarz. 

 
Użytkownik ma do dyspozycji następujące klawisze funkcyjne: 

– Nominały – możliwość określenia, w jakich nominałach klient chce otrzymać pieniądze, 
– Awizuj – polecenie awizowania przekazane do realizacji, 
– Wyczyść – wyczyszczenie wszystkich pól z wprowadzonymi danymi. 

 
Po naciśnięciu przycisku „Nominały” wyświetla się okno, w którym należy określić ilość 
poszczególnych banknotów i monet, w jakich ma być wypłacona awizowana kwota. 
Użytkownik ma do dyspozycji następujące klawisze funkcyjne: 

– „Awizuj” – polecenie awizowania przekazane do realizacji, 
– „Zrezygnuj” – rezygnacja z awizowania. 

 
Poniżej opisywane okno: 
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11.2. Lista awizowa ń 
Wszystkie awizowania, jakie zostały wysłane do banku można przeglądać wraz z ich statusem 
realizacji. 
Aby wyświetlić wysłane awizowania należy z menu systemu wybrać opcję „Awizowania” -> „Lista”. 

 
 
Dla każdego awizowania dostępne są następujące informacje: 

– Status – informacja o etapie realizacji lub odrzuceniu, 
– Data awizowania – data wysłania awiza do banku, 
– Data wypłaty – data wypłaty środków, 
– Kwota awizowania – kwota do wypłaty, 
– Placówka – nazwa jednostki, w której ma być dokonana wypłata. 

Możliwe statusy to: 
– Wszystkie, 
– Złożone – zaawizowana kwota nie została wypłacona w podanym terminie, 
– W realizacji – nie upłynął termin wypłaty, 
– Zrealizowane – użytkownik dokonał wypłaty zaawizowanej kwoty, 
– Odrzucone – awizowania nie przyjęte do realizacji. 

Można wyświetlić listę wszystkich awizowań bądź tylko o określonym statusie: 
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§ 12. Wnioski / przelewy zagr 
Opcja „Wnioski / przelewy zagr” umożliwia złożenie dyspozycji przelewu krajowego ‘Sorbnet’ lub 
zagranicznego, zmianę sposobu autoryzacji operacji, oraz przeglądanie wysłanych wniosków wraz 
z informacją o ich statusie (oczekujące, w realizacji, zrealizowane, odrzucone): 

 
 

12.1. Złożenie dyspozycji przelewu ‘ Sorbnet ’ 
SORBNET jest to system rozliczeniowy dotyczący rozliczeń wysokokwotowych prowadzonych 
przez NBP (Banki Spółdzielcze uczestniczą w systemie za pośrednictwem swoich Zrzeszeń).  
Przelew taki jest szybkim przelewem w obiegu krajowym, wykonywanym przez Bank w pierwszej 
kolejności w danej sesji.  

sesja godzina godzina przelew  
  sesji dla Klienta w innym Banku 

I 08:00 
od 07:30 do 

07:50 do 11:00 

II 10:00 
od 8:30 do  

9:50 
od 12:30 do  

13:30 

III 12:00 
od 10:30 do 

11:30 
od 14:00 do 

14:30 

IV 13:50 
od 12:15 do 

13:40 
od 17:00 do 

18:00 
Jego realizacja związana jest z opłatą zgodną z ‘Taryfą prowizji i opłat’ obowiązującą w Banku. 
 
 

12.2. Złożenie dyspozycji przelewu zagranicznego 
W celu złożenia dyspozycji przelewu zagranicznego należy: 

– z menu systemu wybrać opcję „Wnioski” -> „Nowy”, 
lub 

– w oknie „Wnioski i dyspozycje klienta” wybrać opcję „Dyspozycja przelewu zagranicznego”. 
 

Po wybraniu typu wniosku należy zdefiniować poniższe pola dla dyspozycji przelewu 
zagranicznego:  

– Kwota przelewu, 
– Waluta przelewu, 
– Data waluty – dostępne wartości:  

– SPOT (opłata standardowa),  
– Jutro (opłata dodatkowa), 
– Dziś (opłata dodatkowa), 

– Kwota słownie, 
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– Tytuł przelewu (np. faktura nr 5) , 
– Tytuł prawny przelewu (np. opłata za towar). 

 
 
Sekcja „Zleceniodawca”: 

– Nazwa, 
– Adres, 
– Regon, 
– Nr rachunku do obciążenia kwotą zlecenia, 
– Nr rachunku do obciążenia kwotą prowizji, 
– Osoba do kontaktu, 
– Telefon kontaktowy. 
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Sekcja „Wypłata w banku”: 
– Nazwa i adres lub kod SWIFT. 

 
   

Sekcja „Beneficjent”: 
– Nazwa, 
– Adres, 
– Kraj, 
– Nr rachunku (w standardzie IBAN), 
– Koszty realizacji polecenia wypłaty – dostępne wartości:  
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– OUR – wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca,  
– BEN – wszystkie koszty pokrywa beneficjent,  
– SHA – koszty powstałe po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po      
   stronie banku beneficjenta pokrywa beneficjent. 

– Adnotacje. 

 
 
Sekcja „Statystyka wg nomenklatury statystycznej”:  

– Symbol kraju beneficjenta, 
– Tytuł płatności (towar, usługa, inne). 
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Po wprowadzeniu danych należy wybrać przycisk ,,Wyślij wniosek” umożliwiający przejście do 
formatki potwierdzenia wniosku dotyczącego złożenia dyspozycji przelewu zagranicznego.  
Przycisk ,,Zrezygnuj” powoduje rezygnację z definiowania dyspozycji przelewu zagranicznego 
oraz powrót do listy wniosków. 

 
 

Potwierdzenie wniosku jest ostatnim elementem złożenia wniosku w banku. 
Użytkownik ma do dyspozycji następujące klawisze funkcyjne: 

– Wstecz – powrót do poprzedniej formatki definiowania dyspozycji przelewu zagranicznego, 
– Zatwierdź – wysłanie dyspozycji przelewu zagranicznego, 
– Zrezygnuj – rezygnacja ze złożenia dyspozycji przelewu zagranicznego. 

Złożona dyspozycja przelewu zagranicznego jest prezentowana na liście wniosków z 
odpowiednim statusem. 
 
 

12.3. Zmiana sposobu autoryzacji 
W systemie Net-bank autoryzacja zleceń (przelewów, zleceń stałych, lokat) odbywa się za 
pomocą kodów (patrz: Rozdział 15 Obsługa haseł ). 
 
Kody mogą być w formie: 

– karty haseł jednorazowych,  
– jednorazowego hasła automatycznie wysyłanego z Banku na podany numer telefonu 

komórkowego (w przypadku posiadanej usługi ‘SMS Kod’).  
 
Aby zlecić zmianę sposobu autoryzowania zleceń, na przedstawionym poniżej ekranie należy 
podać numer telefonu, którym aktualnie odbywa się autoryzacja ‘SMS Kodem’ lub też którym 
autoryzacja ma się odbywać, oraz najbliższy oddział Banku: 
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12.4. Lista wniosków 
Wszystkie wnioski, jakie zostały wysłane do banku można przeglądać wraz z ich statusem 
realizacji. 
Aby wyświetlić wnioski należy: 

– z menu systemu wybrać opcję „Wnioski” -> „Lista”, 
lub 

– w oknie „Wnioski i dyspozycje klienta” wybrać funkcję „Podgląd wniosków”. 
Wnioski można przeglądać wszystkie bądź o określonym statusie: 

 
 
Dla każdego wniosku dostępne są następujące informacje: 

– Status – informacja o etapie realizacji lub odrzuceniu,  
– Data złożenia – data wysłania wniosku/dyspozycji przelewu zagranicznego do banku, 
– Typ wniosku – informacja o rodzaju wniosku,  
– Data reakcji – data zrealizowania lub odrzucenia wniosku/dyspozycji przelewu zagranicznego. 

 
 
 

12.5. Podgl ąd wniosku 
Operator ma możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji dotyczących wybranego 
wniosku/dyspozycji przelewu zagranicznego. W tym celu należy wybrać dany wniosek z listy oraz 
nacisnąć odnośnik z datą w kolumnie „Data złożenia”. 
W nagłówku wniosku dostępne są następujące dodatkowe informacje: 

– Status – informacja o etapie realizacji lub odrzuceniu, 
– Data złożenia – data wysłania wniosku/dyspozycji przelewu zagranicznego do banku, 
– Rodzaj wniosku – informacja o rodzaju wniosku, 
– Data reakcji – data zrealizowania lub odrzucenia wniosku/dyspozycji przelewu zagranicznego, 
– Uwagi operatora. 
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§ 13. Dokumenty i pliki  
W opcji „Dokumenty i pliki” zamieszczane są przez bank różnego rodzaju dokumenty i pliki dla 
klienta, między innymi potwierdzenie przelewu zagranicznego. 
 

 

§ 14. Komunikaty  
Za pomocą komunikatów użytkownik jest informowany o zmianach oprocentowania, nowych 
produktach, promocjach itp. Komunikaty posortowane są wg dat otrzymania. Przykładowa lista 
otrzymanych komunikatów: 

 
Z prawej strony komunikatu użytkownik ma do dyspozycji dwie funkcje: 

– wyświetlenia i zapoznania się z pełną treścią informacji – „Pokaż”, 
– usunięcia informacji, z którą się zapoznał lub jest nieaktualna – „Usuń”. 
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Na rysunku poniżej pełna treść przykładowego komunikatu dla użytkownika: 

 
Przycisk „Powrót” umożliwia ponowne wyświetlenie listy komunikatów. 
Usunięcie komunikatu wymaga potwierdzenia jak na rysunku poniżej: 
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Przycisk „Usuń komunikat” powoduje wykasowanie komunikatu z listy, przycisk „Nie usuwaj” to 
powrót do listy komunikatów. Nie można usunąć komunikatu bez jego wcześniejszego 
przeczytania. Komunikaty usunięte nie mogą być ponownie zaczytane. 
Po zalogowaniu się klienta do aplikacji, jeśli na liście komunikatów znajdują się nie przeczytane 
wiadomości pojawia się następujące okno: 

 
Po naciśnięciu klawisza „OK” następuje przejście do opcji „Komunikaty”. 
 
 

§ 15. Obsługa haseł  

15.1. Autoryzacja zlece ń za pomoc ą haseł jednorazowych 
W systemie Net-bank autoryzacja zleceń (przelewów, zleceń stałych, lokat) odbywa się za 
pomocą kodów. 
Kody mogą być w formie: 

– karty haseł jednorazowych,  
– jednorazowego hasła automatycznie wysyłanego z Banku na podany numer telefonu  
   komórkowego (w przypadku posiadanej usługi ‘SMS Kod’). 

 
W przypadku korzystania z Karty haseł jednorazowych, na formatce potwierdzenia zlecenia należy 
wpisać kod (hasło jednorazowe) o podanym numerze z aktywnej karty: 

 
 
Jeśli użytkownik poda błędny kod pojawi się następujący komunikat: 

 
Po wykorzystaniu wszystkich dostępnych prób następuje zablokowanie aktywnej karty, otrzymuje 
status „zablokowana”. 
 
Autoryzacja za pomocą kodu SMS odbywa się analogicznie do obsługi haseł z karty - na formatce 
potwierdzenia zlecenia należy wpisać kod (hasło jednorazowe), otrzymany na telefon w momencie 
wykonania danej czynności: 
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Nadawcą SMSa jest ‘BS WSCHOWA’ lub też zastępczo numer 2250, zaś jego treść dla 
powyższego przykładu wygląda następująco: 
 
‘Operacja nr 1 z dnia 26.08.2015.Kwota: 0,01 PLN Nadawca: 428669…01 Odbiorca 238669…01 

Kod 649733’ 
W przypadku wpisania błędnego kodu pojawi się komunikat: 

 
Po wykorzystaniu trzech dostępnych prób następuje brak możliwości autoryzacji otrzymanym 
kodem.  
W przypadku następnej próby autoryzacji generowany jest kolejny SMS z unikalnym hasłem. 

 

 

15.2. Obsługa haseł jednorazowych 
Opcja „Obsługa haseł” umożliwia zamówienie nowej karty haseł jednorazowych, aktywowanie 
karty, zablokowanie karty, usunięcie karty oraz przeglądanie listy kart wraz z informacją o ich 
statusie. 
 

Na liście kart są dostępne następujące informacje: 
– Status karty (zamówiona, aktywna, nieaktywna, zablokowana), 
– Identyfikator karty, 
– Data aktywacji karty, 
– Data zablokowania karty. 
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15.2.1. Zamawianie nowej karty 
Karta haseł jednorazowych jest automatycznie generowana po wykorzystaniu 40-go hasła z 
bieżącej listy, oraz wysyłana przez Bank w zadanym okresie - aktualnie raz w tygodniu, w 
poniedziałki. 
 

W przypadku, gdy suma kart o statusie „nieaktywna” lub „zamówiona” nie przekracza w danej 
chwili określonej parametrem systemowym liczby na formatce dostępny jest przycisk „Zamów 
nową kartę”.  
Po naciśnięciu przycisku i potwierdzeniu decyzji o zamówieniu nowej karty kodów jednorazowych 
do listy zostanie dodana karta (bez identyfikatora) o statusie „zamówiona”. 
 
 

15.2.2. Aktywacja karty 
Dla kart o statusie „nieaktywna” dostępny jest w kolumnie „Akcja” przycisk „aktywacja”. Po 
naciśnięciu tego przycisku pojawi się następująco okno: 

 
W celu aktywacji karty należy podać: 

– ostatni (z pola nr 50) kod z obecnie aktywnej karty (o podanym identyfikatorze), 
– pierwszy kod z aktywowanej karty (o podanym identyfikatorze). 

Następnie należy nacisnąć przycisk „Dalej”. 
Na liście kart poprzednio aktywna karta otrzymuje status „Zablokowana” oraz w polu „Data 
zablokowania” wpisywana jest data i godzina zablokowania. Natomiast aktywowana karta 
otrzymuje status „Aktywna” i w polu „Data aktywacji” wpisywana jest data i godzina aktywacji. 
Klient może posiadać tylko jedną aktywną kartę. Jeśli użytkownik nie posiada aktywnej karty, 
aktywacja nowej musi zostać wykonana w banku. 
 

15.2.3. Zablokowanie karty 
Dla kart o statusie „aktywna” dostępny jest w kolumnie „Akcja” przycisk „zablokuj”. Po naciśnięciu 
tego przycisku pojawi się następująca informacja: 

 
Zablokowanie aktywnej karty skutkuje tym, że aktywacja nowej karty musi odbyć się w banku. 
Na liście kart zablokowana karta otrzymuje status „Zablokowana” oraz w polu „Data zablokowania” 
wpisywana jest data i godzina zablokowania karty. 
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15.2.4. Usuni ęcie karty 
Dla kart o statusie „zablokowana” dostępny jest w kolumnie „Akcja” przycisk „usuń”. Po 
naciśnięciu tego przycisku pojawi się następujące pytanie: 

 
Po wybraniu „OK” karta jest usuwana z listy kart. 

§ 16. Hasła 
UWAGA! Hasło jest jednoznaczne z kluczem, za pomocą którego użytkownik rejestruje się w 
systemie. 

 
Hasło można zmieniać z dowolną częstotliwością, konieczne jest pamiętanie aktualnego. Błędne 
hasło/klucz uniemożliwia rejestrację w systemie. W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta 
aktualnego hasła należy skontaktować się z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie (poprzez 
Infolinię podaną na stronie banku internetowego). 
 

W celu zmiany hasła, zgodnie z instrukcją na ekranie, należy wpisać aktualnie obowiązujący 
klucz, a następnie dwukrotnie nowe hasło, które musi mieć od 10 do 24 znaków. System 
kontroluje długość hasła oraz zgodność wartości wpisanych w polu „Nowe hasło” oraz „Potwierdź 
nowe hasło”. Po zatwierdzeniu (przycisk „Zatwierdź”), nowe hasło należy stosować od 
najbliższego rejestrowania w systemie. 

 
System kontroluje długość hasła maskowanego - w przypadku wprowadzenia nieprawidłowej 
długości hasła prezentowany jest komunikat: "Wpisane hasło ma nieprawidłową długość. Należ 
podać 10-24 znaków." 



Dokumentacja użytkownika Systemu Bankowości Elektronicznej Net-bank 

 

Strona 73 z 80 

 

§ 17. Konfiguracja 
Za pomocą „Konfiguracji” użytkownik może sparametryzować, z jakich adresów IP (tj. unikatowych 
liczb, nadawanych urządzeniom będącym w sieci komputerowej; każdy komputer posiada swój 
unikatowy numer) będzie istniała możliwość zalogowania się do Banku Internetowego, lub też 
odwrotnie – za pomocą których urządzeń nie będzie takiej możliwości. 

Po wybraniu opcji „Filtry adresów IP” pojawi się okno: 

 

Domyślnie filtracja adresów jest wyłączona. Za pomocą klawiszy „Dodaj”, „Edytuj”, „Usuń” możliwe 
jest wykonanie konkretnej czynności. 

Po wybraniu przycisku „Dodaj” otwarty zostanie ekran: 

 

W polu „Nazwa” można podać dowolną nazwę, umożliwiającą identyfikację sprzętu. 

Klawiszami „Zrezygnuj” lub „Zapisz” rezygnujemy z wprowadzania adresu, lub też jest on 
zatwierdzany. 

Urządzenie sieciowe można dodać poprzez wybór w opcji „Typ” jednej z dwóch opcji: 
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Przy typie „maska adresu IP” za pomocą przycisku  jest możliwość wyświetlenia dodatkowej 
informacji:

 

Po pomyślnym dodaniu adresu, pojawi się komunikat: 

 

Przykład ekranu z podanymi urządzeniami, dla których dostęp do Banku Internetowego jest 
zablokowany:

 

W przypadku edycji, należy zaznaczyć dowolną pozycję z listy adresów IP, oraz wybrać przycisk 
„Edytuj”. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat: 
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Przy edycji wygląd ekranu wygląda następująco: 

 

Usuwając dany adres należy zaznaczyć daną pozycję z listy, oraz zatwierdzić czynność 
klawiszem „Usuń”. Pojawi się komunikat: 

 

Po zatwierdzeniu klawiszem „OK” pojawi się informacja: 

 

§ 18. Rodzina 500 plus  
Po wyborze opcji „Rodzina 500 plus” użytkownik ma możliwość składania wniosku o świadczenie 
wychowawcze "Rodzina 500 plus" za pomocą systemu zewnętrznego Eximee. 

 
Kliknięcie przycisku „Przejdź do Eximee” powoduje otwarcie nowego okna/zakładki (zależne od 
ustawień przeglądarki) z adresem strony serwisu Eximee zawierającej wstępnie wypełniony 
formularz wniosku "Rodzina 500 plus" oraz dezaktywację samego przycisku. 
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§ 19. Historia logowa ń  
Po wybraniu opcji „Historia logowań” zostanie otwarta strona z historią logowań zawierającą 
informacje o dacie, adresie IP komputera z którego się logowano, oraz statusie: 

 

§ 20. Mobile Bank 
Aplikacja Mobile Bank umożliwia prosty i bezpieczny dostęp do kont, kart, kredytów i lokat poprzez 
urządzenie mobilne np. telefon, tablet. 
Jest to nowoczesna usługa dostępu do bankowości internetowej za pomocą smartfonu lub tabletu.  
Klienci banku z dowolnego miejsca, po uprzednim pobraniu na swój telefon aplikacji, mogą mieć 
dostęp do bankowości internetowej. 
Z każdego miejsca i o dowolnej porze po zalogowaniu się można skorzystać z funkcjonalności 
tradycyjnego internetowego serwisu transakcyjnego Net-Bank. Można sprawdzić saldo swojego 
rachunku, szczegółowy wykaz transakcji, zrobić przelew, zapłacić rachunki, spłacić kartę 
kredytową, założyć i zerwać lokatę, a także doładować telefon komórkowy na kartę, wykonać 
szybki przelew w przeciągu kilku minut, wykonać przelewy do ZUS i US. 
 

Aplikacja jest dostępna dla klientów posiadających smartfony lub tablety z następującymi 
systemami operacyjnymi: 

•  Android ver. 2.1 (minimalna wersja) 
•  iOS ver 5.0 (minimalna wersja) 
•  Windows Phone 7.1 (minimalna wersja) 
•  RIM Blackberry (minimalna wersja) 

20.1. Funkcjonalno ści aplikacji 
■ rachunki osobiste 

- informacje o saldach na rachunkach 
- historia operacji 
- przelewy 
- szybkie przelewy za pośrednictwem BlueCash 
- zlecenia stałe 
- szablony przelewów 
- definiowanie odbiorców 
- doładowania telefonów na kartę 

■ karty 
- przegląd transakcji 
- limity 
- spłata zadłużenia 
- przegląd operacji bieżących i blokad 
- historia operacji 
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■ lokaty 
- zestawienie lokat 
- otwieranie nowych lokat 
- likwidacja lokat 

■ kredyty 
- szczegółowy harmonogram 
- historia spłaty 
- aktualne saldo 

■ informacje 
- awizowania 
- kalkulator kursów walut 
- komunikaty 
- historia logowań 
 

20.2. Bezpiecze ństwo 
- dostęp chroniony hasłem 
- szyfrowana transmisja danych 
- brak zapisu poufnych danych w pamięci telefonu 
- konieczność potwierdzania transakcji hasłem jednorazowym 

 

20.3. Przykładowe zrzuty ekranu 
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§ 21. SMS Saldo, SMS24h 
Usługa umożliwia dostęp do informacji na temat operacji bankowych przez krótką wiadomość 
tekstową (SMS). 
 
W zależności od zawartej umowy, funkcjonalność ta nazywa się: 
- SMS24h – informacje otrzymywane po wystąpieniu zdarzenia (zmianie salda), 
- SMS Saldo – uzyskiwanie   informacji   o   stanie   salda   w    wyznaczone    przez    klienta   dni,                                    
  i o wyznaczonej godzinie (niedostępne w bieżącej ofercie Banku) 
 

� SMS24h - są to informacje, które klient będzie otrzymywał na swój telefon komórkowy 
samoczynnie (bez wysyłania zapytania) po wystąpieniu zdarzenia. Nadawcą jest „BS 
Wschowa”. 

 
SMS składa się z następujących elementów: 
• rachunek nr – numer rachunku w formacie NRB, 
• saldo poprzednie – stan środków na rachunku przed operacją, 
• saldo biezace – stan środków na rachunku po operacji, 

   • wolne srodki – stan dostępnych środków na danym rachunku, tj. własnych środków plus 
dostępnego limitu    

      debetowego, 
   • data – informacja o dniu zmiany salda. 

 
Przykładowy SMS: 

Zmiana salda 
Rachunek nr: 29866900010091808630000014 
Saldo poprzednie: 1389.55 PLN 
Saldo biezace: 1385.55 PLN 
Wolne srodki: 6385.55 PLN 
Data: 2015-08-26 

 
� SMS Saldo - istnieje możliwość uzyskiwania informacji o stanie salda (nawet jeżeli nie 

nastąpiła zmiana salda) w wyznaczone przez klienta dni, i o jednej wyznaczonej przez niego 
godzinie.  
Informacje zawarte w SMS będą prezentować:  

•  SMS-ową nazwę rachunku,  
•  numer rachunku właściciela, 
•  stan salda, 
•  datę salda. 

 
Przykładowy SMS:  

Stan Salda            
Rachunek nr: 29866900010011111130000014 
Kwota dostępna: 1000 PLN         
Data: 26.08.2015  
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§ 22. Informacje dodatkowe 
 

22.1. Informacje ogólne 
Numer rachunku wyświetlany jest w formacie NRB tj. 26 cyfr. 
Daty należy wprowadzać w formacie DD.MM.RRRR (dzień, miesiąc, rok), gdzie separatorem jest 
kropka. 
Pliki PDF można przeglądać i drukować programem Acrobat Reader. 
 

22.2. Bezpiecze ństwo usługi 
Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z klientem 
wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność 
informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych 
między klientem a bankiem.  
 
W trakcie połączenia z Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące techniki 
kryptograficzne:  

– algorytm symetryczny, używany do zabezpieczenia całej sesji komunikacyjnej między   
przeglądarką klienta a serwerem WWW; stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz 
symetryczny ma 128 bitów – jest najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach 
finansowych,  

– algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku), używany w czasie 
inicjacji połączenia do zabezpieczenia transmisji losowo wygenerowanego klucza sesyjnego 
(wykorzystywanego w algorytmie symetrycznym); klucz publiczny Centrum Usług Internetowych 
ma 1024 bity – jest najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych. 

 
Do zabezpieczenia zleceń bankowych składanych poprzez Centrum Usług Internetowych 
wykorzystywane są następujące metody:  

– system nadawania, dla każdego z użytkowników, uprawnień do wykonywania kolejnych 
czynności związanych ze zleceniem (tworzenie, edycja, akceptowanie, przekazanie do banku 
itd.) oraz uprawnień do przeglądania lub obciążania każdego z rachunków, 

– funkcja skrótu zapewniająca integralność przechowywanych w Centrum zleceń. 
 
Zastosowane przez Centrum Usług Internetowych metody kryptograficzne uważane są przez 
specjalistów za najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia poufności operacji 
finansowych. 
 
Sprawdzenia włączonego szyfrowania oraz długości klucza użytego do niego można dokonać 
ustawiając wskaźnik myszy na kłódce w prawym dolnym rogu okna przeglądarki. W przypadku 
połączeń do Centrum Usług Internetowych długość klucza powinna wynosić 128 bitów. 
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22.3. Wymagania sprz ętowe i systemowe 
Podstawowe wymagania sprzętowe: 

– komputer z systemem operacyjnym Windows 98, NT, 2000, XP lub Vista 
– przeglądarka Internet Explorer w wersji 6 
– monitor i karta grafiki SVGA obsługująca rozdzielczość 1024x768 (min. rozdzielczość to  
   800x600). 

 

Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje 
internetowe...”:  

– w zakładce „Ogólne”: 
– w części „Tymczasowe pliki internetowe” zalecane jest usunięcie plików cookie (przycisk 

„Usuń pliki cookie...”), usunięcie plików offline (przycisk „Usuń pliki...”, a następnie 
zaznaczenie opcji „Usuń całą zawartość offline i zatwierdzenie przyciskiem OK), ustawienie 
opcji „Przy każdej wizycie na stronie” w części „Sprawdź, czy są nowsze wersje 
przechowywanych stron” po wciśnięciu przycisku „Ustawienia”, 

– w części „Historia” proponuje się ustawienie liczby dni trzymania stron w historii na 0 oraz 
wciśnięcie przycisku „Wyczyść historię”, 

– w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu przycisku „Dostępność...” powinny być 
odznaczone opcje „Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web”, „Ignoruj style określone 
na stronach sieci Web”, „Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web”, 
„Formatuj dokumenty używając mojego arkusza stylów”. 

– w zakładce „Zabezpieczenia”: 
– dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na „Średni”. 

– w zakładce „Prywatność”: 
– w części „Ustawienia” zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na   
   „Średni”, 
– w części „Blokowanie wyskakujących okienek” należy odznaczyć opcję „Zablokuj  
   wyskakujące okienka”. 

– w zakładce „Zawartość”: 
– zaleca się po wciśnięciu przycisku „Autouzupełnianie” odznaczyć opcję „Nazwy użytkowników 

i hasła w formularzach” oraz wcisnąć przycisk „Wyczyść hasła”. 
– w zakładce „Zaawansowane”: 

– w części „Multimedia” dla poprawnego wyświetlania grafiki na stronach aplikacji powinna być 
zaznaczona opcja „Pokaż obrazy”, 

– w części „Zabezpieczenia” należy zaznaczyć: „Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku”, 
„Opróżnij folder tymczasowych plików internetowych podczas zamykania przeglądarki”, 
„Ostrzegaj przed nieważnymi certyfikatami witryn”, „Ostrzegaj, jeżeli przesyłanie formularzy 
jest przekierowywane”, „Sprawdź, czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty”, „Użyj SSL3.0”. 

 
Aby umożliwić prawidłowe działanie opcji związanych z pobieraniem plików wskazane jest 
dodanie używanej nazwy serwera bankowego do listy zaufanych witryn. Aby dodać witrynę do 
zaufanych należy: 

– z menu „Narzędzia” wybrać „Opcje internetowe...” i na zakładce „Zabezpieczenia” 
wskazać ikonę „Zaufane witryny” a następnie przyciskiem „Witryny...” otworzyć okno listy 
zarządzania zaufanymi witrynami, 

– w oknie edycyjnym podać adres witryny, wcisnąć przycisk „Dodaj” i zaakceptować zmiany  
    przez „OK”. 


