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1. Pprowadzenie  

1.1. Informacje ogólne 

Aplikacja mobilna kasz Bank Ezwana dalej AplikacjąF umożliwia obsługę rachunków bankowóch hlientaI 

użótkownika serwisu bankowości elektronicznejI za pośrednictwem urządzeń mobilnóch tópu smartfonI 

tabletK mozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnóm miejscu i czasieI niezbędnó jest pakiet danóch 

internetowóch ponieważ Aplikacja łączó się z odpowiednim serwerem przez fnternetK 

 
Aplikację należó pobrać ze sklepu doogle mlaó Edla AndroidF lub App ptore Edla ilpF 
 
 
Aplikacja mobilna umożliwiaW 

· przeglądanie informacji o zgromadzonóch środkach finansowóch na swoich rachunkach 

· dostęp do historii operacji 

· prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się 

do Aplikacji Edomóślnie opcja wółączonaI dostępna w rstawieniachF 

· dostęp do informacji o kredótachI lokatach 

· wókonanie przelewów zwókłóchI zdefiniowanóchI podatkowóchI płatności podzielonóch Epplit 

maómentF 

· wókonówanie przelew no 

· zakładanie i likwidacja lokat 

· zatwierdzanie operacji bankowóch autorózacją mobilną – zastąpienie papierowóch list hasełI 

haseł pjp 

· wószukanie oddziałów i bankomatówI wókonanie połączenia telefonicznego do banku czó 

wósłanie eJmaila przed zalogowaniem do aplikacji 
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mrzed zalogowaniem do Aplikacji na dole ekranu widnieje pasek umożliwiającó wóbór przóciskówW 

 
 

zlokalizuj oddziałó i bankomató bankuI  

informacjeW o banku i aplikacjiI politóka prówatności i bezpieczeństwoI 

 wókonaj połączenie telefoniczne do centrali bankuI  

 wóślij eJmail do centrali bankuI  

mo wóbraniu któróch zostaniemó automatócznie przekierowani na dane opcjeK  

NKOK Bezpieczeństwo 

homunikacja międzó aplikacją kasz Bank a bankiem odbówa się z użóciem mechanizmów szófrującóchK 
 
horzóstanie z Aplikacji jest bezpieczne J dostęp chronionó jest kodem eJmfk lub z wókorzóstaniem cech 

biometrócznóchW 
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J eJmfk – indówidualne hasło dostępu klienta do AplikacjiK gest ciągiem cófrI musi mieć co najmniej R 

znakówI maksómalnie OMI pozwala na zalogowanie się do Aplikacji i na autorózację wókonówanóch 

operacji  

J użótkownicó Aplikacji mogą logować się wókorzóstując cechó biometróczne Eodcisk palca lub 

geometrię twarzóF 

 

tażneW 
Ø dbaj o bezpieczeństwo Twojego urządzenia mobilnegoI instaluj tólko legalne 

oprogramowanie oraz wszóstkie zalecane aktualizacje 

Ø zawsze użówaj zaktualizowanego oprogramowania antówirusowego  

Ø pamiętajI eJmfk do logowania w Aplikacji mobilnej kasz Bank przeznaczonó jest tólko dla 

jednej osobó – nie udostępniaj go innej osobie 

Ø zawsze kończąc pracę korzóstaj z polecenia „tóloguj”  

Ø bank będzie wósółał komunikató do użótkowników tólko i wółącznie poprzez sóstem 

bankowości elektronicznejI w Aplikacji po zalogowaniu lub w powiadomieniach push 

Ø bank nigdó i w żadnej formie nie będzie Cię prosił o podanie kodu dostępu Ekodu eJmfkF 

do Aplikacji 

2. AkWywacja aplikacji Nasz Bank 

Abó aktówować Aplikację należóW 
§ zainstalować aplikację kasz Bank na urządzeniu mobilnómW 

J z sóstemem Android ze sklepu doogle mlaó 

J z sóstemem ilp za sklepu AppptoreX 

§ na końcowóm etapie instalacjiI zalogować się do serwisu bankowości internetowej w celu 

dodania urządzenia mobilnegoK  
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fnstalacja „krok po kroku”W 
t Aplikacji  postępujemó zgodnie z wóświetlonómi komunikatami EkrokNI krokOI krokPI krokQF 
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AdK krok P instalacjiW 

 rpTAtfbkfA à hAkAŁY alpTĘmr f rowĄawbkfA  à alaAg rowĄawbkfb 

 
 

tóbieramó opcję aodaj urządzenie i postępujemó zgodnie z komunikatami wóświetlonómi przez 

sóstemW 

J podajemó nazwę urządzenia 

 
J wpisujemó otrzómanó kod z pjp  
J skanujemó no kod wóświetlonó w bankowości internetowej 
J ustalamó eJmfk do Aplikacji – długość kodu eJmfk powinna mieścić się międzó R a OM znakami 
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mo poprawnóm zapisaniu danóch pojawi się komunikat „mroces aktówacji zakończół się pomóślnie”K 

3. lbsługa aplikacji kasz Bank 

2.1. Logowanie 

iogowanie do Aplikacji mobilnej odbówa się za pomocą kodu eJmfkJu ustalonego w trakcie jej aktówacji 

lub za pomocą biometriiK pposobó logowania można stosować zamiennieK t przópadku 

zeskanowanego odcisku palcaI w widoku logowania do Aplikacji jest możliwość wóboru sposobu 

logowaniaW  
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t przópadku gdó nie zeskanowano odcisku palca w widoku logowania pojawi się możliwość 
wprowadzenia eJmfkJuW 
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tażneW 
 
mo wprowadzeniu nieprawidłowego kodu eJmfk wóświetli się komunikatW 
 

 

t widoku logowania do Aplikacji po wóbraniu ikonki w prawóm górnóm rogu I mamó możliwość 

przełączenia użótkownika lub dodania nowego J aodaj użótkownikaK 
 

 

t Aplikacji na górze ekranu znajduje się pasek tótułuI na któróm widniejeW 
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 nazwa banku  

 przócisk wólogowania z sóstemu L przełączenia profili 

ka dole ekranu jest menu z przóciskamiI które zapewniają szóbki dostęp do najważniejszóch opcji 

AplikacjiW 

 mulpit 

 cinanse 

 młatności 

 rstawienia 
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2.2. PulpiW  

tidok mulpitu po zalogowaniu do Aplikacji wógląda następującoW 

 
 

ka stronie wóświetlają się następujące informacjeW 
 
J ikona Aplikacji i nazwa banku 

J numer i nazwa rachunku 

J dostępne środki i saldo na rachunku – rachunekI którego dane pojawiają się na ekranie mulpitu po 

zalogowaniu wóbieramó w opcji rstawienia  - fnformacje dostępne przed zalogowaniem - tóbierz 

rachunek 

J przócisk eistoria operacji 
J przócisk mrzelew 
J przócisk jobilna Autorózacja 
J przócisk tiadomości 
ka kolejnóch stronach – po przesunięciu ekranu pojawią się informacje o posiadanóch rachunkachK 
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2.2.1. HisWoria operacji 

rzóskanie dostępu do historii możliwe jest dla wóbranego rachunkuK lpcja eistoria operacji wóświetla 

operacje księgowe z zadanego okresu wókonane na tóm rachunkuK 
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mo użóciu przócisku ciltr można wóbrać interesującó nas zakres historii wókonanóch operacji według 

króteriówW 

§ zakres czasowóW bieżącó dzieńI poprzedni dzieńI bieżącó miesiącI poprzedni 

miesiąc lub innó zakres 

§ kwota – odKK doKK 

§ rodzaj operacji  J wóbranie rodzaju operacji z dostępnóchW wszóstkieI obciążeniaI 

uznaniaI 

§ szukana fraza J podanie słowa kluczowego związanego z tótułem operacji EnpK 

prowizjaF 

mo określeniu parametrów filtrujemó operacje przez użócie przócisku pzukajK bfektó filtrowania program 

wóświetli w postaci listó odnalezionóch operacji lubI w przópadku braku operacjiI poda informację „Brak 

operacji”K mo wószukaniu operacji z zadanego filtruI gdó klikniemó rsuń filtr J wrócimó do opcji 

filtrowania historiiK  

hlikniecie w wóbraną operację spowoduje otwarcie pzczegółów operacji 

  
jamó możliwość wóboru tókonaj ponownie i powtórzenia transakcjiK t przópadku przelewu na 

rachunek własnó możemó skorzóstać z opcji mrzelew zwrotnóK 
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2.2.2. PrYelew 

tóbierając opcję mrzelew otwieramó formularz mrzelew dowolnóI w któróm definiujemó przelew 

jednorazowó dowolnó z rachunkuK ala rachunkówI z któróch nie można wókonać przelewu npK z 

rachunku sAT lub w walucie bro opcja ta będzie niedostępnaI pole zostanie wószarzałeK 

 

Abó zrealizować przelew dowolnó należóW 

J w obszarze kadawca wóbrać odpowiedni rachunekI z którego będzie wókonanó przelew użówając 

strzałki przó nazwie rachunku 

J w obszarze ldbiorca wóbrać rachunekI na któró będzie wókonanó przelewK kależó wpisać dane 

odbiorcó lub kliknąć na ikonkę ludzika przó numerze rachunkuK tóświetli się lista z kontrahentamiI z 

której należó wóbrać kontrahenta do przelewu Erozwijając dane konkretnej grupó bądź wószukując 

danóch po frazie – w opcji wóstarczó wpisać pierwsze trzó literó nazwó kontrahentaFK drupó 

kontrahentów wóświetlane są alfabetócznieK 

J w obszarze pzczegółó operacjiW 
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 J należó wópełnić pole Tótuł i hwota 

J sóstem domóślnie podpowiada aktualną datę w polu aata operacjiI ale można ją zmienić Ewółącznie 

na datę przószłąFI wpisując lub korzóstając z kalendarza poprzez kliknięcie na ikonkę kalendarzaK 

tażne jestI abó w dniu realizacji na rachunku bółó dostępne środki niezbędne do wókonania przelewuK 

geśli nie będzie wolnóch środków przelew zostanie odrzuconóI chóbaI że w banku ustalono inną opcjęK 

J wóbrać pposób realizacjiW przelew ptandardowó EbifufoFX mrzóśpieszonó EploBkbTFX bxpres blixirI 

bkspresowó EBlueCash – operator Blue jedia pKAKF w zależności od ustawień w bankuK  

 

mo wóbraniu przócisku aalej wóświetli się uzupełnionó formularz przelewuK mrzelew zatwierdzamó 

przóciskiem tókonaj i podajemó kod eJmfkK Abó wrócić do szczegółów przelewu wóbieramó „cofnij” lub 

abó przejść do początku tworzenia przelewu klikamó w strzałkę w lewóm górnóm rogu ekranuK 

2.2.3. Óobilna AuWoryYacja 

jobilna AutorózacjaI to alternatównó sposób potwierdzania operacji wókonówanóch w bankowości 

internetowejI zastępuje ona jednorazowe hasła z kart kodów lub wósółane w komunikatach pjpI daje 

pełną kontrolę wszóstkich zatwierdzanóch operacjiK 
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UPAGA! 

Ø mo zainstalowaniu i aktówacji Aplikacji na pierwszóm urządzeniu zamienionó zostanie 
sposób autorózacji transakcji z haseł pjp na autorózację mobilną 

 
rpTAtfbkfA àBbwmfbCwbŃpTtl à pmlpÓB ArTloYwACgf lmboACgf 

 
Ø ddó usuniemó urządzenie mobilne w bankowości internetowejI na któróm bóła zainstalowana 

AplikacjaI sposób autorózacji operacji zmieni się na hasła pjpI ale korzóstanie z Aplikacji nie 

będzie możliwe  

Ø ddó chcemó korzóstać z AplikacjiI ale transakcje wókonane w sóstemie bankowości 

internetowej chcemó autorózować hasłami pjpI a nie autorózacją mobilnąI to należó zgłosić 

się do banku w celu zmianó ustawieńK 

 

mrzó kolejnóm dodanóm urządzeniu współpracującóm z AplikacjąI mamó możliwość przełączenia usługi 

mobilnej autorózacji na dane urządzenieK tóbierając opcję  jobilna Autorózacja otrzómamó 

komunikatW „rsługa mobilnej autorózacji jest nieaktówna na tóm urządzeniuK Czó chcesz ją aktówować?” 

Tak/kieK tóbranie „Tak” spowoduję przełączenie usługiK 

 

ka urządzenie z włączoną autorózacją mobilną będą przóchodziłó powiadomienia push o zleceniach 

czekającóch na autorózacjęK katomiast na wszóstkie urządzenia dodane w bankowości 

internetowejIbędą docierałó wiadomości push wósółane z banku npK o poprawnóm logowaniu do 

sóstemuK 

jając aktówną Aplikację i włączoną autorózację transakcji jako mobilna autorózacja po wókonaniu 

operacji w sóstemie bankowości elektronicznej pojawi się komunikatW 

„mowiadomienie autorózacójne zostało wósłane na urządzenie mobilneK mozostań na tej stronie i 

potwierdź operacje w aplikacji mobilnej”K 
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gednocześnie informacja o zleceniach oczekującóch na autorózację pojawi się w powiadomieniu push 

wósłanóm na urządzenie mobilneW 

 
 

mo kliknięciu w powiadomienie o czekającóm zleceniu autorózacójnóm i zalogowaniu się do Aplikacji 

zostaniemó przekierowani na stronę zatwierdzenia transakcjiK 

geśli powiadomienie push już zniknieI to wóbierając jobilna Autorózacja również pojawi się strona z 

operacją do zatwierdzeniaK 
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mo wóbraniu watwierdź lub ldrzuć otrzómamó odpowiednio komunikatW „lperacja została 

zatwierdzona”I „lperacja została odrzucona” 

t sótuacji gdó nie mamó żadnej transakcji do autorózacji wówczas wchodząc w opcję jobilna 
Autorózacja otrzómamó komunikat „Brak aktównóch zleceń autorózacójnóch”K 
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tidok podzielonó jest na zlecenia „ao autorózacji” i „eistoria zleceń autorózacójnóch”I wóbierając 

kliknięciem wóświetlonó komunikat zobaczómó szczegółó danej operacjiK hażda z operacji ma kolejnó 

numerI ikona po lewej stronie oznaczaW 

 zlecenie autorózacójne wATtfboawlkb  

 zlecenie autorózacójne kfbAhTYtkb – nie została wóbrana żadna opcja autorózacjiI ważność 

zlecenia wógasła 

 zlecenie autorózacójne laowrClkb 

2.2.4. Piadomości 

t przópadku otrzómania wiadomości wósłanóch z sóstemu banku npK o poprawnóm logowaniu  lub 

zmianie salda na rachunku Erodzaj akcji w sóstemieI po której otrzómujemó komunikató określamó w 

bankuF w Aplikacji pojawi się komunikatW „Czeka na Ciebie wiadomość ”K mod wiadomością możliwe są 

dwie opcje do wóboru „ok” – zatwierdzenie komunikatu i odczótanie wiadomości później lub „pokaż” – 

wóświetlenie wiadomości od razu po jej otrzómaniuK lpcja „pokaż” wiadomość jest dostępna po 

zalogowaniu do AplikacjiK mrzed zalogowaniem dostępnó jest jedónie komunikat „ok”K 
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mo wóbraniu tiadomości pojawi się na ekranie lista otrzómanóch wiadomościI z liczbą wiadomości 

nieprzeczótanóch i przeczótanóch oraz opcja „oznacz wszóstkie jako przeczótane”K 

 
l wszelkich zmianach na naszóm koncie npK o poprawnóm logowaniu do sóstemu bankowości 

elektronicznej na komputerze czó zmianie salda poinformują nas wiadomości pushK 

3. Finanse 

mo wóbraniu opcji cinanse zostanie wóświetlona informacja o posiadanóch rachunkachI lokatachI 

kredótach i zgromadzonóch środkach finansowóchK fnformacje te są dostępne poprzez wóbór 

odpowiednich zakładekK t sótuacji gdó nie posiadamó npK kredótu wóświetli się komunikat W”kie 

posiadasz żadnóch kredótów” 
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3.1. RacUunki 

t zakładce oachunki wóświetla się lista posiadanóch rachunków oraz dane tjK numerI posiadaczI 

saldoI dostępne środkiI blokadóI zaległościI oprocentowanieI dostępna jest także opcja „eistoria 

operacji” 

tchodząc w szczegółó rachunkuI obok jego numeru widnieje ikonka udostępnienia I dzięki 

której numer rachunku możemó przesłać mKinK przez eJmailI pjpI media społecznościoweK 
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3.2. LokaWy 

t zakładce iokató  widzimó wszóstkie otwarte lokatóK  
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aodatkowo użótkownik ma możliwość Epod warunkiem posiadanóch uprawnień nadanóch w bankuFW 

J  otwarcia nowej lokató wóbierając opcję ltwórz lokatęI w kolejnóm kroku wskazujemó rachunekI z 

którego chcemó założyć lokatę oraz jej rodzajI uzupełniamó kwotę i potwierdzamó tókonaj 
 

 
J zamknięcia lokató J wskazujemó lokatę z listó wóświetlanóch lokat i wóbierająmó opcję wamknij 
lokatęI w kolejnóm kroku zaznaczamó rachunekI na któró zostaną przeniesione środki i wóbieramó 

tókonaj 
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3.3.  KredyWy 

t zakładce hredótó wóświetla się lista posiadanóch kredótówW 
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Użótkownik ma możliwość podglądu kredótu wraz z bieżącóm saldem i walutąK t momencie wóboru 

kredótuI wóświetlą się daneW numer rachunkuI posiadacz rachunkuI saldo i oprocentowanieK ka dole 

ekranu widocznó jest przócisk earmonogram spłatóI po wóbraniu którego pojawi się informacja z datą 

spłatóI wielkością ratóI walutą i odsetkamiK t zakresie hredótów Aplikacja umożliwia jedónie 

przeglądanieK 
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4. PłaWności 

t momencie wóboru opcji Płatności menu Aplikacji rozszerzó się o trzó zakładki W 

przelewó jednorazoweI przelewó zdefiniowane i przelewó oczekująceK 

tóbierając przelewó jednorazowe wóświetli się lista formatek przelewówI które możemó wókonaćW 
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4.1. Przelew dowolny 

lpcja dostępna również z poziomu zakładki mulpitu – opis w punkcie mrzelew 
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4.2. Przelew podaWkowy  

 
 

Abó zrealizować przelew podatkowó należóW 

J w obszarze Tóp przelewu podatkowego  wskazać odpowiedni rodzajW do rrzędu pkarbowego L fzbó 

Celnej lub do innóch organów podatkowóch 

J w obszarze kadawca wóbrać odpowiedni rachunekI z którego będzie wókonanó przelew użówając 

strzałki przó nazwie rachunku 

J w obszarze ldbiorca wóbrać rachunekI na któró będzie wókonanó przelewK kależó wpisać dane 

odbiorcó lub kliknąć na ikonkę urzędu przó numerze rachunkuI gdzie wóświetli się strona z wóborem 

organu podatkowegoI w któróm należó wskazać sómbol formularza lub płatnościI wóbierając z 
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rozwijalnej listó dostępnóch formularzó oraz miejscowośćK tószukując danóch po frazie w opcji 

wóstarczó wpisać pierwsze trzó literó nazwó miejscowościK 

J w obszarze pzczegółó operacjiW 

 J należó wópełnić polaW tóp identófikatoraI identófikatorI sómbol formularza lub płatnościI okres 

rozliczeniaI identófikacja zobowiązania i kwota 

J sóstem domóślnie podpowiada aktualną datę w polu aata operacjiI ale można ją zmienić Ewółącznie 

na datę przószłąFI wpisując lub poprzez kliknięcie na ikonkę kalendarzaK tażne jestI abó w dniu 

realizacji na rachunku bółó dostępne środki niezbędne do wókonania przelewuKI mrzelew zostanie 

odrzuconó w przópadku braku wolnóch środków chóbaI że bank ustalił innó trób postępowaniaK 

J pposób realizacji jest zaznaczonó jako przelew ptandardowó EbifufoFX 

mo wóbraniu przócisku aalej wóświetli się uzupełnionó formularz przelewuK mrzelew zatwierdzamó 

przóciskiem tókonaj i podajemó kod eJmfkK Abó wrócić do szczegółów przelewu wóbieramó „cofnij” lub 

abó przejść do początku tworzenia przelewu klikamó w strzałkę w lewóm górnóm rogu ekranuK 

4.3. Przelew na racUunek własny 

 
 

Abó zrealizować przelew na rachunek własnó należóW 

J w obszarze kadawca wóbrać odpowiedni rachunekI z którego będzie wókonanó przelew użówając 

strzałki przó nazwie rachunku 

 

 



Nadwarciański Łank SpółdYielcYy w MYiałosYynie Aplikacja mobilna NasY Łank 

| 31 
 

J w obszarze ldbiorca wóbrać rachunekI na któró będzie wókonanó przelew użówając strzałki przó 

nazwie rachunku 

J w obszarze pzczegółó operacjiW 

 J należó wópełnić pole Tótuł i hwota 

J sóstem domóślnie podpowiada aktualną datę w polu aata operacjiI ale można ją zmienić Ewółącznie 

na datę przószłąFI wpisując lub poprzez kliknięcie na ikonkę kalendarzaK tażne jestI abó w dniu 

realizacji na rachunku bółó dostępne środki niezbędne do wókonania przelewuKI mrzelew zostanie 

odrzuconó w przópadku braku wolnóch środków chóbaI że bank ustalił innó trób postepowaniaK 

J pposób realizacji zaznaczonó jest jako przelew ptandardowó EbifufoF 

 

mo wóbraniu przócisku aalej wóświetli się uzupełnionó formularz przelewuK mrzelew zatwierdzamó 

przóciskiem tókonaj i podajemó kod eJmfkK Abó wrócić do szczegółów przelewu wóbieramó „cofnij” lub 

abó przejść do początku tworzenia przelewu klikamó w strzałkę w lewóm górnóm rogu ekranuK 

4.4. Przelew QR 

hodó no można wókorzóstać jako nośnik danóch do przelewu bankowegoK moprzez zeskanowanie kodu 

uzóskujemó dane do wókonania przelewuK holejnóm etapem jest sprawdzenieLuzupełnienie danóch 

przelewu i wóbranie opcji tókonaj oraz zatwierdzenie operacji eJmfkbJemK Abó wrócić do szczegółów 

przelewu wóbieramó „cofnij” lub abó przejść do początku tworzenia przelewu klikamó w strzałkę w lewóm 

górnóm rogu ekranu 

4.5. Przelewy zdefiniowane 

mo wóbraniu zakładki przelewó zdefiniowane zostanie wóświetlona lista przelewów zdefiniowanóch w 

bankowści internetowej dla wóbranego rachunku 
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aomóślnie wóświetli się jako pierwszó rachunek głównóI któró wskazalismó w standardowóm serwisie 

bankowści elektronicznejK hażdó rachunek ma swoją oddzielną listę przelewów zdefiniowanóchK Abó 

wóświetlić przelewó zdefiniowane z innego rachunku należó kliknąć pole z nazwą i numerem rachunku 

i wksazać innóK 

t polu mamó możliwość wpisania początku nazwó szukanego przelewu i wófiltrowania go 

spośród wóświetlonej listóK holejnó etapem jest sprawdzenieLuzupełnienie danóch przelewu i  wóbranie 

opcji tókonaj oraz zatwierdzenie operacji eJmfkbJemK Abó wrócić do szczegółów przelewu wóbieramó 

„cofnij” lub abó przejść do początku tworzenia przelewu klikamó w strzałkę w lewóm górnóm rogu 

ekranuK 

4KSK mrzelewó oczekujące 

mo wóbraniu zakładki przelewó oczekujące zostanie wóświetlona lista przelewów oczekującóch na 

rezalizację z danego rachunku z podaną datą realizacji przelewuK aomóślnie wóświetli się jako pierwszó 

rachunek głównóI któró wskazaliśmó w rstawieniachK mo wóbraniu przelewu wejdziemó w jego 

szczegółowe daneK 
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tgląd w listę przelewów oczekującóchI a także możliwość modófikacji czó usuwania przelewu zależó 

od nadanóch uprawnień w sóstemie bankowómK 
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4.7. PłaWność podzielona (SpliW PaymenW) 
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pposób wópełniania formatki przelewu podzielonego pplit maóment jest analogicznó do sposobu 

wópełnianie formatki przelewu dowolnegoI z tą różnicąI że dodatkowo należó podaćW 

§ w przópadku przelewu do innego płatnika sATW 

– kwota brutto fakturó w tóm kwotę podatku sAT Emniejszą lub równą kwocie brutto 

fakturóFI 

– identófikator podatkowó kfm odbiorcó Ewóstawcó fakturóF 

– numer fakturó sAT – numer wóstawionej fakturó 

– dodatkowó opis płatnościK 

§ w przópadku przelewu pomiędzó własnómi rachunkamiW 

– w poluW hwota brutto fakturó i t tóm podatek sAT – należó wprowadzić taką samą 

kwotęI 

– identófikator podatkowó odbiorcó EkfmF J własnó kfm klientaI 

mo wóbraniu przócisku aalej wóświetli się uzupełnionó formularz przelewuK mrzelew zatwierdzamó 

przóciskiem tókonaj i podajemó kod eJmfkK Abó wrócić do szczegółów przelewu wóbieramó „cofnij” lub 

abó przejść do początku tworzenia przelewu klikamó w strzałkę w lewóm górnóm rogu ekranuK 

5. UsWawienia 

tóbór rstawień w menu Aplikacji pozwoli na zmianę opcjiW 
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5.1. Rmień e-PIN 

lpcja pozwala na zmianę kodu eJmfkI któróm logujemó się do Aplikacji i autorózujemó transakcjeK 

Długość kodu eJmfk powinna zawierać się międzó R a OM znakamiK 

 

5.2. Logowanie odciskiem palca 

lpcja pozwala na zapisanie odcisku palca jako sposobu logowaniaI jeśli nasze urządzenie obsługuje 

taką możliwośćK mojawi się w Aplikacji komunikat jnW 
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rwagaW jeżeli urządzenie nie umożliwia skanowania odcisku palca wówczas funkcja ta będzie 

wószarzała lub nie zostanie wóświetlonaW 
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5.3. Informacje dosWępne przed zalogowaniem 

lpcja pozwala na wóbranie informacjiI które pojawią się w widoku startowóm Aplikacji przed 

zalogowaniem się do niejK tskazanie rachunku w tóm miejscu spowodujeI że będzie widocznó jako 

pierwszó po zalogowaniu do AplikacjiK 
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5.4. Powiadomienia 

lpcja pozwala na włączenieLwółączenie wiadomości push i zleceń autorózacójnóch przóchodzącóch na 

urządzenie mobilneK homunikató push nie będą pojawiałó się na naszóm urządzeniuI natomiast 

wiadomości i zlecenia autorózacójne będą dostępne po zalogowaniu się do Aplikacji pod odpowiednimi 

przóciskami „tiadomości” i „jobilna Autorózacja”K  

rwagaW w przópadku sóstemu ilp opcja „mowiadomienia” jest niedostępnaK 
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5.5. Usuń użyWkownika 

lpcja pozwala na usunięcie profilu użótkownika z AplikacjiK t przópadkuI gdó użótkownik miał włączoną 

autorózację mobilnąI usunięcie profilu użótkownika spowoduje zmianę sposobu autorózacji operacji i 

wóświetli się komunikat jnW 

 

 
 

t przópadku nieaktównej autorózacji mobilnej komunikat będzie następującóW 
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5.6. Informacje 

lpcja wóświetla informacje o bankuI informacje o Aplikacji oraz link do treści molitóki mrówatnościI 

bezpieczeństwa i licencjiK 
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6. SWreszczenie 

Jak akWywować apliakcję Nasz Bank? 
 
1. UrucUom Aplikację   
tpisz swój identófikator bankowości internetowejI zdefiniuj nazwę 
użótkownikaI dodaj urządzenie mobilne w bankowości internetowej 

  
2. UsWal e-PIN 
rstal eJmfkI  
któróm będziesz logować się do Aplikacji  
oraz zatwierdzać transakcje 
 

3. KorzysWaj 
jożesz korzóstać z funkcji Aplikacji według własnóch potrzebW 
mKinK robić przelewóI zakładać lokató 
czó wóbrać informacje widoczne przed zalogowaniem 

 

Korzyści KlienWa: 
 

• mobilność – aplikacja kasz Bank dostosowana jest do urządzeń przenośnóchW telefonó 
komórkoweI tabletó 

• dosWepność usług banku z przenośnóch urządzeń npK telefonuI tabletu T dni w tógodniuI 
OQ godzinó na dobę bez względu na miejsce i czas 

• wygoda - wógodna kontrola środków na rachunkach 

• mobilna auWoryzacja dóspozócji składanóch w sóstemie bankowości internetowej 

• saWysfakcja korzóstania z usług banku 
 

Funkcje podsWawoweJ  
 

ü szóbkie skrótó do najczęściej wókorzóstówanóch opcji dostępne są bezpośrednio po 
zalogowaniu do aplikacji kasz BankW  

mrzelewI eistoria operacjiI jobilna AutorózacjaI tiadomości 

ü przelew – formatka przelewu dowolnego 
ü historia operacji – historia i szczegółó rachunkuI saldo 
ü mobilna autorózacja J alternatównó sposób potwierdzania operacji wókonówanóch w 

bankowości internetowejI 
ü wiadomości – powiadomienia transakcójneI o uznaniu czó obciążeniu rachunkuI wiadomości z 

banku 

cinanse i młatnościW 

ü przelewó własneI krajoweI natóchmiastowe 
ü przelewó do wrp oraz przelewó podatkoweLcelne 
ü powtarzanie wókonanóch przelewów 
ü przelew zwrotnó 
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ü przelew no – wókonówanie transakcji skanując kod no 
ü zakładanie i likwidowanie lokat 
ü szczegółóI harmonogram i historia kredótów 

Funkcje dodaWkowe :  
 

· informacje o saldzie rachunku i ostatniej operacji widoczne przed zalogowaniem 
· logowanie odciskiem palca lub z wókorzóstaniem geometrii twarzó 
· wószukanie oddziałów i bankomatów 
· jednóm kliknięciem bezpośrednie wóbranie telefonu do banku czó wósłanie maila 
· wósłanie numeru rachunku przez eJmailI pjpI media społecznościowe itdK 

 

UsWawieniaW  
dostosuj funkcje aplikacji kasz Bank do tegoI co lubiszW 
ustaw eJmfkI logowanieI powiadomienia i swoje profileK 
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7. CzęsWo zadawane pyWania i odpowiedzi 

NK Co to jest Aplikacja mobilna? 

Aplikacja mobilna to oprogramowanie instalowane na urządzeniu przenośnóm npK smartfonI 

tabletI umożliwiające korzóstanie z usług bankowóchK 

OK Co to jest jobilna Autorózacja 

jobilna AutorózacjaI to alternatównó sposób potwierdzania operacji wókonówanóch w 

bankowości internetowejI zastępuje ona jednorazowe hasła z kart kodów lub wósółane w 

komunikatach pjpK w mobilnej autorózacji można korzóstać jedónie w AplikacjiK 

 

PK gakie są opłató za korzóstanie z aplikacji kasz Bank? 

mobranie i korzóstanie aplikacji kasz Bank jest bezpłatneK kawiązuje ona jednak połączenie z 

fnternetem i należó sprawdzić jakie opłató nalicza operator sieci komórkowej za transmisję 

danóchK 

4K Czó do korzóstania z Aplikacji mobilnej niezbędnó jest pakiet danóch internetowóch? 

TakI Aplikacja łączó się z odpowiednim serwerem przez fnternetK 

RK pkąd można pobrać Aplikację mobilną? 

Aplikację mobilną należó pobrać ze sklepu doogle mlaó Edla AndroidF lub App ptore Edla ilpF 

SK ka ilu urządzeniach można aktówować Aplikację? 

Aplikację można aktówować na maksómalnie czterech urządzeniach mobilnóch jednocześnieK 

kależó jednak pamiętaćI że zalogowanie do Aplikacji na jednóm urządzeniu mobilnómI 

spowoduje wógaśnięcie sesji w bankowości na innóm urządzeniuK 

TK ddzie znajdę informację na jakich urządzeniach została aktówowana Aplikacja? 

fnformacje można odczótać w sóstemie bankowości internetowej rstawienia->hanałó dostępu 

i urządzenia -> wóświetlone są nazwó urządzeń mobilnóch 

 

UK Czó do korzóstania z Aplikacji mobilnej trzeba mieć podpisaną umowę z określonóm 
operatorem telekomunikacójnóm? 

  kieI z Aplikacji mogą korzóstać klienci wszóstkich sieci telefonicznóchK 

 

9K Czó operacje wókonane w Aplikacji będą widoczne na koncie bankowości internetowej? 

TakI źródłem danóch dla Aplikacji jest serwis bankowości internetowejK t historii rachunku będą 

widoczne wszóstkie transakcje wókonane w Aplikacji mobilnejK 
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NMK Czó zmiana kartó pfj ma wpłów na działanie Aplikacji? 

kieI Aplikacja będzie działała jak dotóchczasK mrzó zmianie kartó pfj nie ma potrzebó 

ponownego instalowania AplikacjiK  

 
NNK Czó zmiana numeru telefonu ma wpłów na działanie Aplikacji? 

kieI Aplikacja będzie działała jak dotóchczasK kależó jednak pamiętaćI że nowó numer telefonu 

powinien bóć zarejestrowanó w sóstemie banku jeśli na niego mają przóchodzić pjp do 

autorózacjiK 

 

NOK Co zrobić w przópadku zmianó urządzenia mobilnego npK telefonuI na któróm bóła 
zainstalowana AplikacjaI na innó? 

t przópadku zmianó telefonu na innóI należó zainstalować na nim AplikacjęK tcześniej 

powiązane urządzenie w serwisie bankowości internetowej trzeba usunąć Erstawienia->hanałó 

dostępu i urządzenia ->rsuń urządzenieF 

 
NPK Co zrobić w przópadku utrató urządzenia mobilnego npK telefonuI na któróm bóła 

zainstalowana Aplikacja? 

t przópadku utrató npK telefonuI należó w serwisie bankowości internetowej usunąć powiązane  

urządzenie Erstawienia->hanałó dostępu i urządzenia ->rsuń urządzenieF 

 
N4K gak można ustalić eJmfk do Aplikacji i jak go zmienić? 

rstalenie kodu eJmfk do Aplikacji odbówa się w momencie aktówacji AplikacjiK eJmfk można 

zmienić z poziomu „rstawienia – wmień eJmfk”K 

 

NRK Co zrobić gdó zapomni się kodu eJmfk do Aplikacji? 

hod eJmfk jest znanó tólko i wółącznie użótkownikowi AplikacjiI nie jest nigdzie rejestrowanó i 

nie ma możliwości jego przópomnieniaK t sótuacji gdó nie mamó włączonej mobilnej autorózacji 

i logujemó się do sóstemu bankowości internetowej hasłem z pjpJ należó usunąć urządzenie 

mobilne w bankowości internetowej i ponownie aktówować Aplikację ustalając nowó eJmfkK 

katomiast jeśli mamó włączonó sposób autorózacji na autorózację mobilnąI wówczas należó 

zgłosić się do Banku w celu zmianó sposobu na hasła pjpK 

NSK Czó można zablokować Aplikację?  

TakI Aplikację można zablokować w następującó sposóbW 

J po trzókrotnóm błędnóm wpisaniu kodu eJmfk profil użótkownika zostanie usuniętó 
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J w opcji AplikacjiW „rstawienia J rsuń użótkownika” 

J z poziomu serwisu bankowości internetowejW rstawienia – hanałó dostępu i urządzenia – rsuń 

urządzenie mobilneK 

 
NTK gak można odblokować Aplikację? 

t przópadku zablokowaniaLusunięcia profilu użótkownika Aplikacji należó ją ponownie 

powiązać z serwisem bankowości internetowejK 

 

NUK Czó zablokowanie dostępu do serwisu bankowości internetowej zablokuje dostęp do 
Aplikacji mobilnej? 

kieI zablokowanie dostępu do serwisu bankowości internetowej lub fnterfejsu mobilnego 

bankowości nie blokuje działania AplikacjiK 

 
N9K Czó w Aplikacji można sprawdzić historię operacji? 

TakI historię wókonanóch operacji z danego rachunku można sprawdzić wóbierając przócisk 

„mulpit - eistoria operacji” lub „cinanse – pzczegółó rachunki – eistoria operacji” 

 
OMK Czó tzwK rootowanie i jailbreak (dostęp do uprawnień administratoraF urządzenia ma 

wpłów na działanie aplikacji? 

TakI Aplikacja mobilna nie powinna działać na takim urządzeniu. 
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HisWoria zmian wersji dokumenWu 

Persja 02H funkcjonuje od wersji aplikacji: 1.0.38 
 
- dodano daWę realizacji przelewu na liście przelewów oczekujących 
- dodano w widoku logowania przycisku z informacjami o aplikacji 
- zakWualizowano widok opcji Ustawienia->Informacje 
- dodano opcję Piadomości -> Oznacz wszystkie jako przeczytane 
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