
Instrukcja pierwszego logowania do systemu Internet Banking

Przed pierwszym uruchomieniem systemu Internet Banking należy zapoznać się z
instrukcjami:

 Internetowa obsługa rachunku (przy jednoosobowej autoryzacja dyspozycji),

 Internet Banking dla Firm (przy wieloosobowej autoryzacji dyspozycji).   

Instrukcje zawierają opis systemu, wymagania techniczne, zasady bezpieczeństwa i
prawidłowego korzystania z systemu Internet Banking. 

KROK 1

W  oknie  logowanie  należy  podać  dotychczas  używany  Identyfikator  i  wybrać
przycisk „Dalej”

KROK 2

Po wpisaniu  identyfikatora może pojawić  się prośba o podanie numeru telefonu,
którego używaliśmy dotychczas w bankowości elektronicznej.

KROK 3

Następnie należy odpowiedzieć na 3 pytania i wybrać przycisk „Zatwierdź”

https://bstomaszowl.pl/www/js/kcfinder/upload/files/Nowa%20Bankowo%C5%9B%C4%87%20Elektroniczna/Internet_Banking_dla_Firm.pdf
https://bstomaszowl.pl/www/js/kcfinder/upload/files/Nowa%20Bankowo%C5%9B%C4%87%20Elektroniczna/Internetowa_obs%C5%82uga_rachunku.pdf


KROK 4

W następnym etapie należy podać 6-cyfrowe  HASŁO STARTOWE,  otrzymane z
Banku w wiadomości SMS i wybrać przycisk „Zaloguj”

KROK 5

Po poprawnym wpisaniu hasła startowego, otrzymamy z Banku kolejną wiadomość
SMS, zawierającą  KOD, który składa się z cyfr i liter. KOD SMS należy podać w
oknie logowania:



KROK 6

W  następnym  kroku  należy  zmienić  hasło  logowania.  W  polu  „Aktualne  hasło”
należy wpisać 6-cyfrowe HASŁO STARTOWE, które jako pierwsze otrzymaliśmy z
Banku w wiadomości SMS (patrz KROK 4). Następnie dwukrotnie wprowadzamy
nowe hasło i zatwierdzamy operację przyciskiem „Wykonaj”

Należy pamiętać, że nowe hasło musi zawierać:

- co najmniej 8 znaków
- co najmniej jedną wielką literę
- co najmniej jedną małą literę
- co najmniej jedną cyfrę
- co najmniej jeden znak specjalny

Znaki niedozwolone to: ~ ` { } < > | ; ' ' ? < >.

Po poprawnym wykonaniu operacji pojawi się komunikat:



KROK 7

Następnie na stronie logowowania, należy wybrać obrazek bezpieczeństwa: 

Użycie  przycisku  „Zamknij”  powoduje  otwarcie  galerii,  z  której  należy wybrać  (z
dostępnych) obrazek i zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”. Od tego momentu wybrany
obrazek  będzie  zawsze  wyświetlany  po  wprowadzeniu  i  zatwierdzeniu
identyfikatora, w prawym górnym rogu okienka z polem do wprowadzenia hasła.W
dolnej  części  obrazka  będzie  widoczna  dokładna  data,  godzina  i  minuta  jego
wyświetlenia:



KROK 8

Po poprawnym zalogowaniu się do systemu, na ekranie pojawi się okno z głównym
menu, zwane Pulpitem:

Po zakończonej pracy należy pamiętać o wylogowaniu się z systemu. Służy do tego
przycisk „Wyloguj”, znajdujący się w prawym górnym rogu Pulpitu, po użyciu którego
wyświetlana jest informacja:

Przycisk  „Zaloguj  się  ponownie”  umożliwia  natychmiastowe  przejście  do  strony
głównej serwisu i pozwala na ponowne zalogowanie.


