Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej
SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych
rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny i przede wszystkim bezpieczny dostęp do
rachunku bankowego i całego pakietu związanych z nim usług. Bankowość Elektroniczna SGB
została stworzona z myślą o i dla osób prywatnych, MŚP oraz rolników, natomiast niniejszy
Przewodnik ułatwi korzystanie z niej.

Witamy w świecie Bankowości Elektronicznej
Spółdzielczej Grupy Bankowej

Przewodnik dla Klienta
Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Call Center
800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne
+ 48 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy
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Opcje
Sprawdzenie salda rachunku

Internet

Teleserwis

SMS

Call Center
(usługa dostępna
dla Klientów
indywidualnych)

X

X

X

X

Powiadomienie o zmianie salda rachunku (wycofane z oferty
Banku)

X
X

Powiadomienie o wysokości salda na rachunku
Informacje szczegółowe o rachunku

X

Historia operacji na rachunku

X

Eksport listy operacji z historii rachunku

X

Wyciągi dla rachunku

X

X
X

X

X

Pobranie miniwyciągu SMS
Potwierdzenie wykonania operacji (wydruk, pobranie pliku)

X

Przelewy na rachunki obce zdefiniowane

X

Przelewy na rachunki obce dowolne 1

X

X

Przelewy do ZUS, przelewy podatku 1

X

X

Import przelewów zwykłych, przelewów do ZUS, przelewów
podatku

X

Eksport statusów przelewów

X

Przelewy z datą przyszłą (jednorazowe zlecenia stałe) –
modyfikacja, anulowanie

X

Przelewy walutowe

X

Szablon przelewów – definiowanie, usunięcie

X

Powiadomienie o realizacji przelewu (wycofane z oferty Banku)

X

X

X

X

Wykaz transakcji dokonanych kartą

X

X

Lista rachunków kredytowych

X

X2

Historia rachunku kredytowego

X

X

Aktualne oprocentowanie kredytu

X

X

Zlecenia stałe – założenie, modyfikacja, usunięcie

X

Nadanie polecenia zapłaty

X

Założenie lokaty

X

Likwidacja lokaty

X

X

Powiadomienie o dokonanej transakcji kartowej

X

Doładowanie telefonu komórkowego

Odbiorcy – dodanie, usunięcie, import odbiorców1

X
X

X
X
X

Powiadomienie o odbiorcy

X

Pobranie informacji o oprocentowaniu rachunków/lokat na fax
Wnioski – składanie i monitorowanie stanu realizacji

X

X
X

Tabela kursów walut

X

Powiadomienie o zalogowanie do Teleserwisu/WWW

X

Powiadomienie o nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu/
WWW

X

Zmiana hasła/Telekodu

X

Zablokowanie/odblokowanie jednego z kanałów dostępu
np. Internetu, Teleserwisu,
Odblokowanie hasła dostępu
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X
X

Zastrzeżenie środków dostępu

X

X
X
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X

Informacje szczegółowe o kartach

(pre-paid) 1

X

X

Powiadomienie o odrzuceniu przelewu

Oprocentowanie lokat

X
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Zgłoszenie o ponowne nadanie Identyfikatora Użytkownika (ID)
Wsparcie techniczne np. skonfigurowanie przeglądarki, pierwsze
logowanie
1 - niedostępna dla ograniczonej funkcjonalności (autoryzacja dyspozycji hasłem stałym)
2-

X
X

dostępne tylko dla rachunków zdefiniowanych

Zasady bezpiecznego korzystania z Usługi
Bankowości Elektronicznej SGB
Po pierwsze bezpieczeństwo!
Przy projektowaniu i budowie Usługi Bankowości Elektronicznej SGB wykorzystaliśmy najnowsze
rozwiązania, które zapewniają nie tylko wygodę i oszczędności, ale i bezpieczeństwo.
System bezpieczeństwa tworzymy wspólnie z Państwem. Poniżej wskazujemy elementy tego systemu
gwarantowane przez Bank, w dalszej części rozdziału przedstawiamy katalog zasad bezpieczeństwa –
zalecenia do stosowania przez Użytkowników usługi.
Szyfrowa transmisja danych
Stosujemy szyfrowanie danych zabezpieczone protokołami
Transport Layer Security (TLS)
wykorzystującymi klucze o długości od 128 bitów. Szyfrowanie to zapewnia poufność i integralność
informacji oraz gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych
między Klientem a Bankiem. Zastosowanie tej metody zapewnia całkowitą poufność operacji
finansowych. W czasie korzystania z bezpiecznego protokołu adres strony internetowej zaczyna się
od https://

Rejestracja aktywności
Ze względów bezpieczeństwa wszelkie ślady aktywności na koncie są rejestrowane. Po zalogowaniu
się na konto w systemie widnieje informacja o ostatnim poprawnym i niepoprawnym logowaniu.
Automatyczne wylogowanie
Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczne wylogowanie Użytkownika z usługi w sytuacji
stwierdzenia braku jego aktywności na koncie. W takim przypadku wystarczy ponowne zalogowanie.
Blokada konta
W przypadku kilku błędnych prób zalogowania się do Usługi Bankowości Elektronicznej SGB
następuje automatyczna blokada konta danego Użytkownika, która chroni konto przed dostępem
osób nieupoważnionych. W celu odblokowania konta należy skontaktować się z Doradcą Call Center
pod numerem infolinii 801 34 00 08 lub 61 647 28 90 (dla połączeń z zagranicy i telefonów
komórkowych).
Limity transakcji
Przed aktywacją Usługi Bankowości Elektronicznej SGB oraz w trakcie korzystania z niej można
określić jednorazowe lub dzienne limity operacji wykonywanych za pomocą WWW/Teleserwis/SMS,
czyli maksymalną kwotę pojedynczego przelewu oraz maksymalną łączną kwotę wszystkich

Rozdział: Zasady bezpiecznego korzystania z Usługi
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Uwierzytelnienie
Uwierzytelnienie, czyli sprawdzenie tożsamości użytkownika i jego prawa dostępu do konta za
pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Oparte jest na czymś CO ZNASZ (identyfikator ID i hasło,
telekod, hasło stałe) oraz na tym CO MASZ (token, karta TAN, Kod SMS, hasło stałe).
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przelewów realizowanych przez WWW/Teleserwis/SMS w ciągu dnia. Limity nie dotyczą lokat
zakładanych w ramach Usługi Bankowości Elektronicznej SGB.
Zastrzeżenie środków dostępu
W przypadku zagubienia lub kradzieży tokena, hasła stałego, karty TAN, a także utraty telefonu
komórkowego należy niezwłocznie zgłosić ich zastrzeżenie w placówce bankowej lub telefonicznie
pod numerem Call Center 801 34 00 08 lub 61 647 28 90 (dla połączeń z zagranicy i telefonów
komórkowych).
Należy również pamiętać, by w przypadku zmiany numeru telefonu, na które przesyłane są Hasła
jednorazowe SMS, zgłosić ten fakt do Banku.

Logowanie do Usługi Bankowości Elektronicznej SGB – WWW
 Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji zalecane jest korzystanie z jednej z wymienionych
przeglądarek (w wersjach minimalnych bądź wyższych):
 Internet Explorer (wersja minimalna 6.x)
 Mozilla Firefox (wersja minimalna 2.x)
 Opera (wersja minimalna 8.x)
 Netscape (wersja minimalna 8.x)
 Systematycznie należy czyścić cache przeglądarki:
 Tymczasowe pliki internetowe
 Pliki Cookie
 Podczas wprowadzania Identyfikatora i hasła nie wolno zezwalać na zapamiętywanie haseł
przez przeglądarkę
 Nigdy nie należy używać wyszukiwarek do znalezienia strony logowania Banku. Należy
samodzielnie wprowadzać jej adres lub logować się bezpośrednio ze strony Usługi
Bankowości Elektronicznej SGB (adres zostanie podany w momencie przekazania środków
dostępu)
 Nigdy nie należy logować się przez adres lub link przysłany w wiadomości przez inną osobę –
nawet jeśli adres strony jest prawidłowy, może prowadzić do fałszywych witryn
 Przed zalogowaniem się na konto należy sprawdzić, czy połączenie z Bankiem jest
szyfrowane. Adres strony musi zaczynać się od https://, natomiast na stronie internetowej
musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki
 By sprawdzić, czy strona jest autentyczna należy kliknąć na kłódkę, aby zobaczyć, czy
certyfikat cyfrowy został wydany na bank oraz czy jest wystawiony z aktualną datą ważności
 Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub certyfikat jest nieprawidłowo wystawiony, należy
przerwać logowanie i niezwłocznie skontaktować się z Doradcą Call Center pod numerem
infolinii 801 34 00 08 lub 61 647 28 90 (dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych)
 Jeśli przy logowaniu pojawi się nietypowy komunikat lub prośba o podanie danych
osobowych, haseł lub ich aktualizację, należy przerwać logowanie i skontaktować się
niezwłocznie z Doradcą Call Center pod numerem infolinii 801 34 00 08 lub 61 647 28 90 (dla
połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych)
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Zasady ustanawiania haseł
 W przypadku Klientów logujących się przy użyciu tokena hasło powinno zawierać od 4 do 8
znaków (cyfry i litery) i nie może zaczynać się od zera
 W przypadku Klientów logujących się wyłącznie przy użyciu hasła stałego logowania, hasło
powinno zawierać od 8 do 12 znaków (cyfry i litery)
 Małe i duże litery są rozróżniane
 Nie należy stosować polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ć, ę, ł, ń, ś, ó, ż, ź)
 Zalecane jest stosowanie znaków specjalnych tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów,
symboli, np. @, #, $, %, &, *, !
 Zalecana jest częsta zmiana haseł, np. raz w miesiącu
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 Podczas logowania należy wpisać tzw. pierwsze hasło z pary otrzymane od Banku, nie jest
wymagane podanie tzw. drugiego hasła z pary, które służy do autoryzacji operacji oraz
zatwierdzania zmiany hasła. Należy pamiętać, iż Bank nigdy nie wysyła do swoich Klientów
pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację
 Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieprawidłowość podczas logowania lub wystąpią
problemy techniczne związane z obsługą aplikacji, należy skontaktować się niezwłocznie
z Doradcą Call Center pod numerem infolinii 801 34 00 08 lub 61 647 28 90 (dla połączeń
z zagranicy i telefonów komórkowych)

Logowanie do Usługi Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis
 Nigdy nie należy dzwonić na numery telefonów, których autentyczność jest niepewna
 Nigdy nie należy wykonywać połączeń zwrotnych na nieznane numery telefonów – Banki nie
praktykują żądania kontaktu zwrotnego
 Należy dbać o poufność danych w trakcie kontaktu telefonicznego z Bankiem
 Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z aparatów telefonicznych
z wyświetlaczem – po zakończeniu połączenia z Teleserwisem należy skasować
zapamiętywany automatycznie ostatnio wybrany numer połączenia, aby nie było możliwe
ponowne wybranie wprowadzonego numeru oraz wyświetlenie identyfikatora rachunku
i Telekodu
Korzystanie z Usługi Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis
 Należy pamiętać, że przed podaniem jakiejkolwiek poufnej informacji dotyczącej rachunku,
Bank powinien uwierzytelnić osobę dzwoniącą
 Należy samodzielnie dokonywać zmiany PIN-u, nie należy zlecać tej czynności innym osobom
 Należy pamiętać, że uzyskanie informacji o ofercie Banku lub połączenie z Doradcą Call
Center nie wymaga wprowadzania Numeru Identyfikacyjnego Klienta (NIK-u) oraz Telekodu
Korzystanie z Usługi Bankowości Elektronicznej SGB - SMS
 Nigdy nie należy wysyłać wiadomości SMS zawierających Identyfikator ID i Telekod na
numery telefonów, których autentyczność jest niepewna - zapytanie w formie wiadomości
SMS należy wysyłać tylko na numer wskazany przez Bank w niniejszym Przewodniku, należy
Wersja na dzień 27.04.2016 r.
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Korzystanie z Usługi Bankowości Elektronicznej SGB - WWW
 Po zalogowaniu się do Usługi Bankowości Elektronicznej SGB nie należy zostawiać komputera
bez opieki
 Korzystając z Usługi Bankowości Elektronicznej SGB powinno się używać tylko jednego okna
przeglądarki internetowej, natomiast kończyć pracę należy poprzez użycie polecenia Wyloguj
 Należy co jakiś czas zmieniać hasła stałe i chronić je przed osobami trzecimi, proponujemy
zmianę hasła co miesiąc
 Podczas korzystania z Usługi Bankowości Elektronicznej SGB – WWW nie należy używać
klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (np. Wstecz, Dalej, Odśwież), system
posiada własne klawisze, które umożliwiają sprawne poruszanie się w ramach Usług
Bankowości Elektronicznej SGB
 Jeżeli połączenie z serwisem transakcyjnym zostanie zerwane, należy ponownie zalogować
się i sprawdzić, czy system zapamiętał ostatnie zlecenie
 Należy kontrolować datę ostatniego logowania do usługi
 Należy aktualizować system operacyjny i aplikacje istotne dla jego funkcjonowania,
np. przeglądarki internetowe
 Należy stosować legalne i często aktualizowane oprogramowanie antywirusowe
 Należy używać aplikacji typu firewall i systemu wykrywania intruzów – blokujących
niepożądane połączenia komputera z Internetem
 Nie należy korzystać z Usługi Bankowości Elektronicznej w miejscach ogólnie dostępnych,
np. w kawiarenkach internetowych
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pamiętać, że Bank nigdy nie przekazuje zmiany numeru do kontaktu poprzez wysłanie
wiadomości SMS
 Nie należy zapisywać wysłanej wiadomości SMS zawierającą identyfikator i Telekod

Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW
Bankowość Elektroniczna SGB - WWW to usługa, która umożliwia łatwy i szybki dostęp do konta
poprzez sieć Internet za pośrednictwem komputera. Dzięki niej w bezpieczny i wygodny sposób
można zarządzać swoimi pieniędzmi na koncie, przez stały – 24 h na dobę – dostęp do wszystkich
informacji o rachunkach, realizowanych operacjach oraz przez samodzielne wykonywanie dyspozycji
np. przelewów, zleceń stałych, zakładania lokat.
Użytkownik Usługi Bankowości Elektronicznej SGB - WWW ma możliwość korzystania z wybranych
przez siebie, bezpiecznych środków dostępu (zgodnie z aktualną ofertą Banku) w postaci:
Identyfikator ID
Służy do identyfikacji przy logowaniu do konta internetowego. Jest to niepowtarzalny, nadawany
przez Bank identyfikator, który otrzymuje każdy Użytkownik usługi. Składa się z cyfr i/lub liter, należy
go chronić i nie udostępniać osobom trzecim.

Token
Jest małym urządzeniem elektronicznym, o wygodnym kształcie, służącym do bezpiecznego
uwierzytelniania Użytkownika Usługi Bankowości Elektronicznej SGB Bank - WWW. Generuje
unikalne, jednorazowe ciągi cyfr, które zmieniają się co 60 sekund. O upływającym czasie ważności
bieżącego wskazania tokena – ciągu cyfr, informuje liczba kresek pojawiających się w lewej części
wyświetlacza. Każda kreska oznacza 10 sekund. Kiedy token wskazuje tylko jedną kreskę należy
poczekać na pojawienie się kolejnego kodu. Wskazanie z tokena używane jest przy bezpiecznym
logowaniu do Usługi Bankowości Elektronicznej SGB - WWW oraz podczas autoryzacji.
Hasło prywatne powiązane z tokenem
Hasło do tokena służy do identyfikacji podczas logowania do Usługi Bankowości Elektronicznej
SGB – WWW oraz podczas autoryzacji. W połączeniu z ID oraz wskazaniem z tokena zapewnia
bezpieczny dostęp do powyższych usług. Jest to indywidualne hasło, które ustanawia się
samodzielnie podczas pierwszego logowania.
Karta TAN
Karta TAN zawiera kody jednorazowe wykorzystywane do autoryzacji (podpisu) zleceń przez Usługę
Bankowości Elektronicznej SGB - WWW. Na karcie znajduje się określona liczba haseł, po
wykorzystaniu których należy aktywować nową kartę z hasłami otrzymaną od Banku. Raz
wykorzystane hasło z karty TAN nie może być ponownie użyte. Użytkownik Usługi do autoryzacji
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Hasło stałe
Użytkownik otrzymuje od Banku dwa hasła stałe, pierwsze służy do logowania, drugie hasło służy
do autoryzacji (podpisywania) operacji. Oba hasła stałe Użytkownik zmienia samodzielnie w Usłudze
Bankowości Elektronicznej SGB. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na autoryzację operacji za pomocą
kodu jednorazowego z karty TAN/ kodu SMS, wówczas nie korzysta z drugiego hasła stałego.
Wybór hasła stałego jako środka autoryzacji operacji wiąże się z ograniczoną funkcjonalnością konta:
 realizacja przelewów zwykłych tylko na predefiniowaną w Banku listę odbiorców
 realizacja zleceń stałych, aktywnego polecenia zapłaty na predefiniowaną listę odbiorców
 brak możliwości realizacji przelewów ZUS, US.
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dyspozycji z konta za pośrednictwem Usługi Bankowości Elektronicznej SGB - WWW wykorzystuje
kolejny numer kodu z karty TAN.
Kod SMS
Kod SMS to ośmiocyfrowy numer służący do autoryzacji (podpisywania) operacji, jest wysyłany
samoczynnie na podany w Banku numer telefonu w momencie zatwierdzania zleceń. Aby podpisać
daną operację należy użyć przesłanego przez Bank Kodu SMS .
Uwaga! W przypadku utraty telefonu należy niezwłocznie zastrzec dostęp do usługi zgłaszając ten
fakt w Oddziale Banku lub dzwoniąc pod numer Call Center 801 34 00 08 oraz 61 647 28 90. Należy
pamiętać również, by w przypadku zmiany numeru telefonu zgłosić ten fakt do Banku.
Środki dostępu służą zarówno do logowania do Usługi Bankowości Elektronicznej SGB - WWW, jak
i do autoryzacji zlecanych w systemie dyspozycji. To Klient decyduje, za pomocą których środków
będzie dokonywał poniższych czynności:
Logowanie
 Identyfikator ID + hasło stałe do logowania (pierwsze hasło z pary haseł stałych)
lub
 Identyfikator ID + token (hasło + wskazanie z tokena)
Autoryzacja

Jak zalogować się do Usługi Bankowości Elektronicznej SGB – WWW?
Aby zapewnić bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku oraz przeprowadzonych
za pośrednictwem WWW transakcji, dostęp do Usługi Bankowości Elektronicznej SGB - WWW
wymaga zalogowania Użytkownika poprzez wykorzystanie indywidualnie wybranych środków
dostępu.

Logowanie do usługi odbywa się ze strony WWW podanej w korespondencji z Banku.
Pierwsze logowanie do usługi
Krok 1 – Identyfikator Klienta
 Po przejściu na stronę logowania otwarte zostaje okno logowania

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 Hasło stałe do autoryzacji (drugie hasło z pary haseł stałych)
lub
 Token (hasło do tokena łącznie ze wskazaniem z tokena)
lub
 Kod jednorazowy z karty TAN
lub
 Kod SMS
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 W polu Identyfikator należy wprowadzić Identyfikator ID nadany przez Bank
Krok 2 – Hasło Klienta
 W polu Hasło należy wprowadzić:


hasło stałe do logowania (jeśli Klient wybrał dwa hasła stałe jako środek dostępu)



hasło stałe do logowania (jeśli Klient autoryzuje transakcje za pomocą kodu
jednorazowego z karty TAN lub kodu jednorazowego SMS)



wskazanie z tokena (jeśli Klient wybrał token jako środek dostępu)

 Po wypełnieniu należy wybierać przycisk
Krok 3 – Zmiana hasła podczas pierwszego logowania






W przypadku Klientów logujących się przy użyciu tokena hasło powinno zawierać od 4
do 8 znaków (cyfry i litery) i nie może zaczynać się od zera
W przypadku Klientów logujących się wyłącznie przy użyciu hasła stałego logowania,
hasło powinno zawierać od 8 do 12 znaków (cyfry i litery)
małe i duże litery są rozróżniane przez system
Zalecane jest stosowanie polskich znaków i znaków specjalnych tj. znaków
interpunkcyjnych, nawiasów, symboli np. @, #, $, %, &, *, !, /

 W przypadku logowania i autoryzacji za pomocą haseł stałych pojawi się pole Podaj nowe
hasło, w którym należy wpisać nowe hasło do logowania. Wprowadzone, nowe hasło należy
wpisać ponownie w polu: Powtórz nowe hasło, następnie zatwierdzić zmianę przez wpisanie
drugiego hasła otrzymanego z Banku (hasła do autoryzacji) w polu Podaj hasło. Po
wypełnieniu pól należy wybrać przycisk
Uwaga! Otrzymane od Banku hasło stałe do autoryzacji należy samodzielnie zmienić przed dalszym
korzystaniem z Usługi – autoryzacją operacji np. przelewów. Zmiany można dokonać w opcji
Ustawienia – Zmiana hasła (patrz: Zmiana hasła podczas korzystania z usługi).
W przypadku logowania i autoryzacji za pomocą tokena pojawia się pole Podaj nowe
hasło do wprowadzenia nowego, ustalonego przez siebie hasła. Wprowadzone, nowe
hasło należy wpisać ponownie w polu: Powtórz nowe hasło. Po wypełnieniu pól należy
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Podczas pierwszego logowania przed rozpoczęciem korzystania z Usługi system prosi o zmianę hasła,
prosimy wówczas o stosowanie poniższych zasad:
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wybrać przycisk
. Następnie system wyświetli komunikat o treści: „Kolejny
kod z klucza” – W celu zatwierdzenia hasła należy wprowadzić nowe,kolejne wskazanie z
tokena, bez ustanowionego samodzielnie hasła.
 W przypadku logowania za pomocą hasła stałego i autoryzacji za pomocą kodu
jednorazowego z karty TAN pojawia się pole Podaj nowe hasło do wprowadzenia nowego,
samodzielnie ustalonego hasła. Wprowadzone, nowe hasło należy wpisać ponownie w polu:
Powtórz nowe hasło i zatwierdzić wpisując w polu Podaj hasło wskazany kod jednorazowy
z karty TAN. Po wypełnieniu pól należy wybrać przycisk
 W przypadku logowania za pomocą hasła stałego i autoryzacji za pomocą kodu
jednorazowego SMS pojawia się pole Podaj nowe hasło do wprowadzenia nowego,
samodzielnie ustalonego hasła. Wprowadzone, nowe hasło należy wpisać ponownie w polu:
Powtórz nowe hasło, po czym należy wybrać przycisk
Po przejściu do strony
potwierdzającej zmianę hasła należy w pole Wprowadź kod SMS podać kod SMS i wybrać
przycisk
 Po pomyślnej zmianie hasła pojawia się komunikat „Hasło zostało zmienione”

Kolejne logowanie do usługi
Krok 1 – Identyfikator Klienta
 Po przejściu na stronę logowania otwarte zostaje okno logowania, gdzie wprowadza się
indywidualne kody dostępu
 W polu Identyfikator należy wpisać Identyfikator ID nadany przez Bank
Krok 2 – Hasło Klienta



hasło stałe do logowania (jeśli Klient wybrał dwa hasła stałe jako środek dostępu)
ustanowione samodzielnie przez Klienta przy pierwszym logowaniu



hasło stałe do logowania (jeśli Klient autoryzuje transakcje za pomocą kodu
jednorazowego z karty TAN lub kodu jednorazowego SMS) ustanowione samodzielnie
przez Klienta przy pierwszym logowaniu



hasło do tokena łącznie ze wskazaniem tokena (przy wyborze tokena jako środka
dostępu) ustanowione samodzielnie przez Klienta przy pierwszym logowaniu
Uwaga! W sytuacji wyświetlenia się komunikatu o treści: „Kolejny kod z klucza” należy
wprowadzić wyłącznie następne wskazanie z tokena, bez ustanowionego
samodzielnie hasła

 Po wypełnieniu pól należy wybrać przycisk

Zmiana hasła podczas korzystania z usługi
Zmiana hasła do tokena

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 W polu Hasło należy wprowadzić:
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 Zmiany hasła należy dokonać przez wybranie opcji
hasła

Ustawienia

, a następnie pozycji Zmiana

 W polu Podaj nowe hasło należy wprowadzić nowe, samodzielnie ustalone hasło.
Wprowadzone, nowe hasło należy wpisać ponownie w polu: Powtórz nowe hasło
 Następnie w polu Podaj hasło należy zatwierdzić zmianę hasła podając hasło do tokena
łącznie ze wskazaniem z tokena
 Po wypełnieniu pól należy wybrać przycisk
 Po pomyślnej zmianie hasła pojawia się komunikat „Hasło zostało zmienione”
Uwaga! Każde wskazanie z tokena może być wykorzystane tylko raz. Jeśli system nie zaakceptuje
klucza, należy poczekać na kolejne wskazanie tokena i spróbować ponownie.
System nie pozwoli na zmianę hasła, jeżeli jest ono identyczne jak 6 poprzednich haseł, które były
uprzednio powiązane z danym tokenem.

Zmiana hasła stałego



Zmiany hasła należy dokonać poprzez wybranie opcji Ustawienia , a następnie pozycji
Zmiana hasła



Istnieje możliwość zmiany zarówno hasła do logowania, jak i do autoryzacji poprzez
wybranie z listy rozwijanej hasła, które ma zostać zmienione: hasło do logowania lub
hasło do autoryzacji



W polu Podaj nowe hasło należy wprowadzić nowe, samodzielnie ustalone hasło.
Wprowadzone, nowe hasło należy wpisać powtórnie w polu: Powtórz nowe hasło



Następnie w polu Podaj hasło należy zatwierdzić zmianę hasła podając hasło stałe
do autoryzacji



Po wypełnieniu pól należy wybrać przycisk



Po pomyślnej zmianie hasła pojawia się komunikat „Hasło zostało zmienione”

 W przypadku autoryzacji za pomocą kodu jednorazowego z karty TAN


Zmiany hasła należy dokonać poprzez wybranie opcji Ustawienia , a następnie pozycji
Zmiana hasła



W polu Podaj nowe hasło należy wprowadzić nowe, samodzielnie ustalone hasło.
Wprowadzone, nowe hasło należy wpisać powtórnie w polu: Powtórz nowe hasło



Następnie w polu Podaj hasło należy zatwierdzić zmianę hasła podając kod
jednorazowy z karty TAN

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 W przypadku autoryzacji za pomocą hasła stałego
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Po wypełnieniu pól należy wybrać przycisk



Po pomyślnej zmianie hasła pojawia się komunikat „Hasło zostało zmienione”

 W przypadku autoryzacji za pomocą kodu jednorazowego SMS


Zmiany hasła należy dokonać poprzez wybranie opcji Ustawienia , a następnie pozycji
Zmiana hasła



W polu Podaj nowe hasło należy wprowadzić nowe, samodzielnie ustalone hasło.
Wprowadzone, nowe hasło należy wpisać ponownie w polu: Powtórz nowe hasło po
czym należy wybrać



Po przejściu do strony potwierdzającej zmianę hasła należy w pole Wprowadź kod
SMS podać jednorazowy kod SMS i wybrać przycisk



Po pomyślnej zmianie hasła pojawia się komunikat „Hasło zostało zmienione”

Jak sprawdzić informacje o rachunku?
Wszelkie informacje, zarówno o posiadanych rachunkach, jak i rachunkach do których Użytkownik
posiada pełnomocnictwo, dostępne są po zalogowaniu w dwóch zakładkach: Portfel i Rachunki.
Prezentowane dane zawierają informacje szczegółowe (numery kont, dostępne środki) oraz zbiorczą
informację dotyczącą sumy dostępnych środków, sumy wykorzystanych limitów, sumy lokat
na wszystkich posiadanych rachunkach.

Zakładka Portfel stanowi kompendium wiedzy na temat posiadanych rachunków, które zostały
udostępnione w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB - WWW. Opcja ta pozwala na łatwą kontrolę
finansów osobistych. Zakładka prezentuje informacje o sumie sald wszystkich rachunków
(uwzględniając saldo bieżące, dostępne środki, sumę wykorzystanych limitów) oraz listę wszystkich
produktów bankowych posiadanych przez Klienta, do których uruchomiono bankowość
elektroniczną:
 Kont - prezentowane informacje zawierają nazwę, walutę, numer konta oraz kwotę
zablokowanych i dostępnych środków
 Lokat - prezentowane informacje zawierają nazwę, numer oraz kwotę lokaty

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Portfel
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Rachunki
Zakładka Rachunki umożliwia pełną kontrolę nad rachunkami poprzez:
 Przeglądanie informacji szczegółowych o rachunku
 Przeglądanie i pobranie listy operacji z historii rachunku
 Przeglądanie informacji o dostępnych środkach
 Przeglądanie informacji o szczegółach operacji

Szczegóły rachunku
Opcja ta prezentuje wszelkie informacje o rachunku, m.in. numer rachunku bankowego, dostępne
środki, limit kredytowy, limity operacji, oprocentowanie rachunku, datę otwarcia rachunku,
informacje o współwłaścicielu i pełnomocnikach. Z tego poziomu istnieje również możliwość nadania
własnej indywidualnej nazwy poszczególnym rachunkom.
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 Przeglądanie i pobranie pliku z wyciągiem dla rachunku
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Historia rachunku
Funkcja ta pozwala na podgląd, wydruk oraz pobranie pliku zawierającego:
 Zestawienie historii transakcji – zestawienie operacji
 Szczegóły dokonanej operacji – potwierdzenie transakcji
W celu szybkiego odnalezienia konkretnej transakcji lub historii operacji za dany okres warto posłużyć
się wyszukiwarką zaznaczając odpowiednie kryterium. Wraz ze zmianą kryterium dotyczącego
zakresu dat zmieniają się również informacje podsumowujące obroty na rachunku.
Zestawienie historii operacji można wydrukować bądź pobrać/eksportować do pliku w formacie XML,
Liniowym, MT940 lub MT940/MultiCash w zależności od tego jaki format został zdefiniowany w opcji
Ustawienia importu/eksportu.
W celu wydrukowania lub wyeksportowania listy operacji należy na formatce Historia rachunku
wybrać przycisk
lub
dostępny pod listą operacji.
Szczegółowy opis funkcji pobrania danych oraz ustawień formatów i struktur plików został
przedstawiony w odrębnym Przewodniku: „Import i eksport danych w Usłudze Bankowości
Elektronicznej SGB dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową
działalność”.

Dostępne środki
Informację o dostępnych środkach można uzyskać bezpośrednio po przejściu do zakładki Rachunki.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące środków na koncie, wysokości kwoty zablokowanych
środków, zaległych opłatach i prowizjach dostępne są po wybraniu odnośnika Szczegóły.

Po wybraniu w zakładce Rachunki opcji Historia rachunku, a następnie odnośnika Szczegóły
prezentowane są dokładne informacje o wybranej operacji dla danego rachunku. Z tego poziomu
istnieje również możliwość wydrukowania lub pobrania pliku PDF potwierdzającego wykonanie
operacji.

Wyciągi dla rachunku
Po wybraniu w zakładce Rachunki opcji Wyciągi, prezentowana jest lista wyciągów naliczonych dla
danego rachunku. Za pomocą wyszukiwarki listę można sortować według zadeklarowanego okresu,
z którego mają pochodzić prezentowane wyciągi lub według zadeklarowanych ilości dni wstecz.
Wybranie odnośnika Pokaż powoduje zaprezentowanie wyciągu w formacie PDF.

Uwaga! Aby opcja Wyciągi była dostępna w Bankowości Elektronicznej po zalogowaniu przez
WWW konieczne jest złożenie odpowiedniej dyspozycji w Oddziale Banku lub wysłanie
odpowiedniego wniosku przez WWW.

Jak wykonać przelew?

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Szczegóły operacji
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Zakładka Transakcje opcja Przelewy pozwala na pełne dysponowanie środkami na rachunku poprzez:
 Złożenie przelewu zwykłego, podatku, do ZUS
 Złożenie przelewu między udostępnionymi rachunkami
 Złożenie przelewu walutowego (jest to również przelew do innego banku w kraju realizowany
w walucie)
 Złożenie przelewu z przyszłą datą realizacji (jednorazowe zlecenie stałe)
 Przeglądanie i sortowanie listy przelewów
Klienci mogą na bieżąco kontrolować przebieg zleconej operacji przez śledzenie statusu danego
przelewu:

Tworzenie przelewu
 W zależności od rodzaju zlecanego przelewu należy z zakładki Transakcje wybrać opcję
Przelewy, a następnie jedną z opcji:
Przelew zwykły
Przelew zwykły może być wysłany w trybie normalnym (ELIXIR), pilnym (SORBNET)
lub natychmiastowym (EXPRESS ELIXIR) - należy wybrać właściwą wartość w polu Typ
przelewu.
Uwaga! Wykonanie przelewu z rachunku walutowego może skutkować przewalutowaniem.
Z rachunku walutowego za pomocą opcji „Przelew zwykły” można wykonać przelew na rachunek
walutowy prowadzony w tym samym banku, natomiast przy transakcjach w walucie obcej do
innych banków (w Polsce i za granicą) należy skorzystać z opcji „Przelew walutowy”. Przy próbie
wykonania przelewu zwykłego z rachunku walutowego prezentowany jest dodatkowy komunikat
ostrzegawczy:

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW
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Przelew do ZUS
Opcja niedostępna dla ograniczonej funkcjonalności (autoryzacja dyspozycji hasłem
stałym)
Wybór linku ZUS - 4 składki spowoduje wyświetlenie sekcji umożliwiającej podanie
oddzielnych kwot dla każdej ze składek:

Zatwierdzenie przelewu w trybie ZUS - 4 składki spowoduje utworzenie tylu
dyspozycji przelewu ile kwot składek zostało uzupełnionych.
Dodatkowo, po wybraniu linku ZUS - 4 składki:
- zmieni się nazwa linku z ZUS - 4 składki na ZUS - 1 składka
- nie będą dostępne pola: Przelew wzorcowy oraz Opcje dodatkowe
Przelew podatkowy
Opcja niedostępna dla ograniczonej funkcjonalności (autoryzacja dyspozycji hasłem
stałym)


Przelew między udostępnionymi rachunkami
Opcja niedostępna dla ograniczonej funkcjonalności (autoryzacja dyspozycji hasłem
stałym)
Podczas składania dyspozycji w polu "Z rachunku" prezentowane są wszystkie
aktywne rachunki bieżące udostępnione w kanale bankowości elektronicznej dla
Klienta, w polu "Numer rachunku odbiorcy" prezentowana jest lista aktywnych
rachunków bieżących udostępnionych w kanale bankowości elektronicznej dla Klienta
pomniejszona o rachunek wybrany w polu "Z rachunku".



Przelew walutowy

 Po wybraniu odpowiedniej opcji należy uzupełnić wszystkie wymagane pola

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW
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Uwaga! W przypadku ograniczonej funkcjonalności (autoryzacja dyspozycji hasłem stałym)
przelew może być zlecony jedynie na predefiniowane przez Klienta rachunki odbiorców.

 W przypadku tworzenia przelewu z przyszłą datą realizacji w polu Data realizacji należy
wybrać właściwą datę.
 Wybranie w polu Typ przelewu znacznika ELIXIR spowoduje, że zlecenie płatnicze zostanie
skierowane do systemu ELIXIR.
 W przypadku wysyłania przelewu SORBNET należy wybrać właściwą wartość w polu Typ
przelewu. Przelewy tego rodzaju są realizowane w godzinach określonych przez Bank,
zgodnie z komunikatem publikowanym na stronie internetowej – po godzinie granicznej
przelew SORBNET może być złożony wyłącznie z datą przyszłą.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości wklejenia skopiowanego numeru
rachunku odbiorcy przelewu – należy wpisać numer przy użyciu klawiatury.
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 Pole Typ przelewu umożliwia również wykonanie przelewu natychmiastowego (EXPRESS
ELIXIR). Znacznik dyspozycji przelewu natychmiastowego jest dynamicznie udostępniany do
edycji po poprawnym uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych (numer rachunku
nadawcy/odbiorcy, kwota przelewu). Dostępność pola uzależniona jest od wysokości kwoty
zlecenia i nie obejmuje dyspozycji na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
przelewów podatkowych. Przelew realizowany jest w PLN wyłącznie na rachunki banków
krajowych. Bank odbiorcy powinien obsługiwać transakcje w systemie Express ELIXIR
prowadzonym przez Krajowa Izbę Rozliczeniową S.A.
pokaż szczegóły

można sprawdzić przewidywany koszt oraz datę realizacji

Uwaga! Przelewy z przyszłą datą realizacji (jednorazowe zlecenia stałe) tworzy się poprzez
opcje Przelew zwykły zaznaczając w polu Data realizacji datę późniejszą niż aktualna. Opcja
Przelewy z datą przyszłą w zakładce Transakcje służy tylko do przeglądania listy przelewów
z późniejszym terminem realizacji.
W przypadku wyboru opcji inna data zostanie dodatkowo zaprezentowane pole Dla
odroczonego, które umożliwia zdefiniowanie czy dla przelewów z datą przyszłą ma być
założona blokada środków.

Uwaga! Przelewy walutowe tworzy się tylko z bieżącą datą realizacji.

 Tworzenie przelewu należy zakończyć poprzez wybranie przycisku

Dodanie przelewu walutowego
Aby przygotować przelew walutowy należy wybrać z menu opcje Transakcje, Przelew walutowy,
następnie wypełnić wszystkie wymagane pola, w tym:
 Wybrać rachunek do obciążenia kwotą przelewu (PLN lub walutowy)

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 Wybierając opcję
przelewu:
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Uwaga! W przypadku realizacji przelewu walutowego z rachunku PLN następuje
przewalutowanie według obowiązującego w momencie realizacji kursu sprzedaży dewiz.
Dane zleceniodawcy:
 wskazać osobę do kontaktu
 podać numer telefonu kontaktowego
Dane beneficjenta:
 wskazać numer rachunku zgodny ze standardem IBAN (międzynarodowy standard numeru
rachunku bankowego) – tylko dla płatności do krajów, w których obowiązuje format IBAN.
Dla pozostałych krajów dowolny format rachunku
 podać nazwę i adres beneficjenta
 w polu „Bank beneficjenta” podać BIC, czyli oznaczenie kodu identyfikującego bank w
systemie SWIFT (8 lub 11 znaków)
 wybrać z listy kraj beneficjenta (dla przelewów realizowanych w walucie na terenie kraju jest
to Polska)

Uwaga! Możliwe jest przyśpieszenie realizacji przelewu o jeden dzień roboczy (płatność overnight)
co oznacza realizację przelewu w dniu jego przyjęcia, jednakże zlecenie takie należy złożyć
do godziny 13:00. Realizacja zlecenia w trybie daty waluty overnight wiąże się z dodatkową opłatą
ponoszoną przez zleceniodawcę zgodnie z obowiązującą taryfą.
Środki pod realizację zlecenia są blokowane zgodnie z zapisami „Regulaminu realizacji przez
SGB-Bank S.A. w Poznaniu poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”
Operację należy zatwierdzić przyciskiem
Uwaga! Dla przelewów walutowych realizowanych za pośrednictwem Usług Bankowości
Elektronicznej dostępna jest wyłącznie opcja kosztowa SHA (koszty Banku ponosi zleceniodawca,
a koszty banku beneficjenta – odbiorca przelewu).
Opcja kosztowa OUR (wszystkie koszty oraz prowizje bankowe ponosi zleceniodawca) i BEN
(wszystkie koszty oraz prowizje bankowe ponosi beneficjent – odbiorca przelewu) dostępna jest
dla Klientów zlecających przelew walutowy w Oddziale Banku.
Uwaga! Akceptacja przelewu walutowego jest równocześnie akceptacją postanowień „Regulaminu
realizacji przez SGB-Bank S.A. w Poznaniu poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”.
Uwaga! Aktualna tabela kursów walut dostępna jest po zalogowaniu, w menu pomiędzy opcją
Pomoc a Opłaty i prowizje.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Dane szczegółowe płatności:
 podać kwotę
podać walutę zlecenia
 w polu „Tryb daty waluty” należy wybrać opcję Płatność normalna (tomnext), co oznacza
udostępnienie przez Bank środków bankowi beneficjenta lub bankowi rozliczającemu 1-go
dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zlecenia do realizacji
 Zlecenia walutowe realizowane są w trybie daty waluty tomnext, o ile zostaną przyjęte do
realizacji do godziny 15:00 w dniu składania zlecenia (zlecenie otrzyma status – jest
w realizacji)
 Podać szczegóły płatności, które zostaną przekazane beneficjentowi przelewu
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Uwaga! Numerem rachunku do pobrania należności z tytułu kosztów może być tylko rachunek w
walucie PLN.

Autoryzacja przelewu
 Po automatycznym przejściu do okna Potwierdzenie transakcji prezentowane są wszystkie
dane dotyczące przelewu. Istnieje możliwość sprawdzenia poprawności danych i ewentualne
poprawienie ich poprzez powrót do poprzedniego okna za pomocą przycisku
 Następnie w polu Podaj hasło należy zatwierdzić daną transakcję podając, w zależności od
sposobu autoryzacji:


hasło stałe (hasło do autoryzacji, drugie z pary)

Uwaga! Tzw. hasło stałe drugie z pary otrzymane od Banku należy samodzielnie zmienić przed
pierwszą autoryzacją operacji. Zmiany można dokonać w opcji Ustawienia – Zmiana hasła.



Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW



lub
hasło do tokena (ustanowione samodzielnie przez Klienta podczas pierwszego
logowania) łącznie ze wskazaniem z tokena
lub
kod jednorazowy z karty TAN
lub
kod jednorazowy SMS
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 Istnieje możliwość modyfikowania przelewów z data przyszłą. Modyfikacji można dokonać
tylko na przelewach posiadających status Oczekujący AK
 Po wskazaniu w zakładce Transakcje opcji Przelewy z datą przyszłą, a następnie po wybraniu
znajdującego się przy danym przelewie odnośnika Edytuj prezentowany jest formularz
przelewu, gdzie istnieje możliwość dokonania zmiany danych
 Po wybraniu przycisku
następuje przejście do strony, gdzie należy autoryzować
wprowadzone zmiany, a następnie wybrać przycisk

Usunięcie przelewu z datą przyszłą
 Aby usunąć przelew z datą przyszłą należy wskazać w zakładce Transakcje opcję Przelewy
z datą przyszłą
 Po wybraniu znajdującego się przy danym przelewie odnośnika Usuń prezentowana jest
strona, gdzie należy autoryzować usunięcie przelewu, a następnie wybrać przycisk

Jak łatwiej wykonać przelew?

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Modyfikacja przelewu z datą przyszłą
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Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW posiada wiele dodatkowych opcji ułatwiających
wykonanie przelewu. Pozwala na zaimportowanie listy przelewów*, utworzenie szablonu przelewu,
zdefiniowanie bądź import odbiorców* czy przygotowanie listy przelewów w koszyku zleceń. Klient
ma możliwość samodzielnego dopasowania opcji do swoich potrzeb, a z szablonu przelewów, czy
listy odbiorców może korzystać wielokrotnie. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Usługa
Bankowości Elektronicznej SGB - WWW pozwala na wprowadzenie zmian zarówno w
zaimportowanych przelewach, szablonach przelewów, jak i danych odbiorców.
*opcja niedostępna w przypadku ograniczonej funkcjonalności (autoryzacja dyspozycji hasłem
stałym)

Import przelewów*
Funkcjonalność Usługi Bankowości Elektronicznej SGB umożliwia importowanie przelewów zwykłych,
przelewów do ZUS oraz przelewów podatku z plików tekstowych w formacie, który należy wcześniej
określić w opcji Ustawienia importu/eksportu.
Dla funkcji importu przelewów obsługiwane są następujące formaty:
 XML, Elixir, Liniowy, Telekonto, VideoTel (przelewy zwykłe)
 XML, Płatnik, Liniowy (przelewy do ZUS)
 XML, Eliksir, Liniowy (przelewy podatku)
Szczegółowy opis ustawień oraz struktur plików importu przelewów znajduje się w odrębnym
Przewodniku: „Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla Klientów
indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność”.
 aby zaimportować przelewy należy w opcji Przelewy wybrać polecenie importu właściwych
przelewów np. Import przelewów zwykłych
 po wybraniu opcji importu pojawi się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi oraz
ustawienia parametrów przelewów: blokowanie środków dla przelewów z datą przyszłą i
wybór typu przelewu
 po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku
, plik jest sprawdzany pod względem
zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych
spowoduje zapisanie danych oraz dodanie przelewów

*opcja niedostępna w przypadku ograniczonej funkcjonalności (autoryzacja dyspozycji hasłem
stałym). W przypadku użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji w postaci hasła
stałego funkcjonalność importu przelewów nie jest dostępna.

Przelew wzorcowy

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 kliknięcie przycisku
do koszyka zleceń
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W przypadku, gdy wykonywanych jest wiele przelewów na konkretny rachunek, dużym ułatwieniem
jest stworzenie tzw. przelewu wzorcowego. Korzystanie z szablonu powoduje, że wykonując kolejny
przelew na bazie szablonu nie trzeba ponowne wypełniać wszystkich pól wymaganych przy tworzeniu
przelewu. Dane odbiorcy oraz przelewu zostają wpisane automatycznie zgodnie z treściami
zawartymi w przelewie wzorcowym, a Klient dokonuje tylko zatwierdzenia transakcji. W przypadku
korzystania przez Klienta z ograniczonej funkcjonalności (autoryzacja dyspozycji hasłem stałym)
przelew wzorcowy może być stworzony jedynie na predefiniowane przez Klienta rachunki odbiorców.

Tworzenie przelewu wzorcowego
 W zakładce Przelewy wzorcowe należy wybrać opcję Nowy wzorcowy przelew zwykły lub
Nowy wzorcowy przelew do ZUS lub Nowy wzorcowy przelew podatkowy lub Nowy
wzorcowy przelew walutowy
 W polu Nazwa przelewu należy utworzyć własną nazwę przelewu (np. Kablówka, Czynsz),
która pozwoli na późniejszą identyfikację szablonu na liście przelewów wzorcowych

Przeglądanie i sortowanie listy przelewów wzorcowych
 Bezpośrednio po przejściu do zakładki Przelewy wzorcowe wyświetlana jest lista wszystkich
przelewów wzorcowych. Przeglądanie listy ułatwia wyszukiwarka, gdzie kryterium
wyszukiwania jest typ przelewu
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 Po uzupełnieniu wszystkich pól w formularzu należy wybrać przycisk
, a następnie
zatwierdzić dodanie przelewu wzorcowego za pomocą stosowanej metody autoryzacji (hasło
stałe, hasło do tokena wraz ze wskazaniem tokena, kod jednorazowy z karty TAN lub kod
SMS) i wybrać przycisk
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 Dodatkowo po wybraniu opcji Szczegóły prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące
szablonu

Modyfikowanie przelewów wzorcowych
 Po przejściu do zakładki Przelewy wzorcowe należy w kolumnie Operacje wyszukać dany
przelew wzorcowy, a następnie wybrać Edytuj
 Na stronie edycji należy dokonać zmiany wybranych danych przelewu
zmienione dane są prezentowane na stronie

 Wprowadzone zmiany należy potwierdzić za pomocą stosowanej metody autoryzacji
i poprzez wybranie przycisku

Usuwanie przelewów wzorcowych
 Aby usunąć przelew wzorcowy należy przejść do zakładki Przelewy wzorcowe i wybrać opcję
Usuń znajdującą się przy każdym przelewie wzorcowym
 Po wyświetleniu strony należy potwierdzić usunięcie przelewu wzorcowego za pomocą
stosowanej metody autoryzacji i wybrać przycisk

Odbiorcy, import odbiorców*
Dokonując powtarzalnych płatności na rzecz tych samych odbiorców (np. opłata za czynsz, opłata
za gaz, czesne za szkołę) dzięki funkcji Odbiorcy istnieje możliwość stworzenia własnej bazy
odbiorców, z której można skorzystać składając nowy przelew.

Dodanie nowego odbiorcy

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 Następnie po wybraniu przycisku
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 Nowego odbiorcę można dodać bezpośrednio z zakładki Odbiorcy znajdującej się w opcji
Transakcje przez wybieranie odnośnika Nowy odbiorca
 Dodając nowego odbiorcę należy wypełnić pola: nazwa odbiorcy, adres odbiorcy, numer
rachunku odbiorcy oraz nadać nowemu odbiorcy indywidualną nazwę oraz identyfikator
Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości wklejenia skopiowanego numeru
rachunku odbiorcy przelewu – należy wpisać numer przy użyciu klawiatury.

Modyfikowanie danych odbiorcy
 W przypadku zmiany danych odbiorcy istnieje możliwość wprowadzenia nowych danych
w formularzu poprzez przejście do zakładki Odbiorcy. Po odszukaniu danego odbiorcy na
liście w kolumnie Operacje należy wybrać opcję Edytuj
 Po wprowadzeniu nowych danych i wybraniu przycisku
zmienione dane
prezentowane są na stronie. Następnie należy potwierdzić wprowadzenie zmian za pomocą
stosowanej metody autoryzacji i wybrać przycisk
.

Usuwanie odbiorcy
 Aby usunąć wcześniej zdefiniowanego odbiorcę należy po przejściu do zakładki Odbiorcy
odszukać na liście wybraną pozycję, następnie w kolumnie Operacje wybrać opcję Usuń
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 Po wprowadzeniu danych, aby dodać nowego odbiorcę do listy należy wybrać przycisk
. W kolejnym kroku prezentowane są wszystkie dane odbiorcy. W razie potrzeby
można je poprawić za pomocą przycisku
. Następnie należy zatwierdzić dodanie
odbiorcy za pomocą stosowanej metody autoryzacji (hasło do tokena wraz ze wskazaniem
tokena, kod jednorazowy z karty TAN lub kod SMS).
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 Po wyświetleniu strony należy potwierdzić usunięcie odbiorcy za pomocą stosowanej metody
autoryzacji i wybrać przycisk

Importowanie odbiorców
W opcji Import odbiorców można importować pliki z danymi kontrahentów w formacie XML,
Liniowym lub Telekonto. Format importu pliku należy wcześniej skonfigurować w opcji Ustawienia
importu/eksportu, wg. zaleceń Banku podanych w odrębnym Przewodniku „Import i eksport danych
w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób
prowadzących jednoosobową działalność”.
 Po wybraniu opcji Import odbiorców pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku
z danymi
 po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku
, plik jest sprawdzany pod względem
zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych
 kliknięcie przycisku
spowoduje zapisanie danych, a po zatwierdzeniu za
pomocą stosowanej metody autoryzacji następuje dodanie odbiorców do listy odbiorców
*opcja niedostępna w przypadku ograniczonej funkcjonalności (autoryzacja dyspozycji hasłem
stałym). W przypadku ograniczonej funkcjonalności listę odbiorców należy zdefiniować w Banku,
a poprzez WWW możliwe jest jedynie ich przeglądanie.

Koszyk zleceń

Dodanie zlecenia do koszyka
 W Koszyku można przechowywać zlecenia typu:






Przelew zwykły, podatkowy, do ZUS, walutowy
Zlecenie stałe
Polecenie zapłaty
Otwarcie i zamknięcie lokaty
Doładowania telefonu

 Aby dodać do Koszyka nowe zlecenie należy na stronie autoryzacyjnej wybrać przycisk Dodaj
do Koszyka
Uwaga! Dodanie dyspozycji do Koszyka nie wymaga autoryzacji.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Jest to wygodna i prosta w użyciu funkcja, która umożliwia przygotowanie większej ilości zleceń
i przechowywanie ich do czasu ich akceptacji. Dodane do koszyka zleceń dyspozycje można usuwać.
Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość pojedynczego akceptowania wybranego zlecenia z koszyka
lub łącznie większej ich ilości.
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Przeglądanie i sortowanie listy koszyka zleceń








Produktu (numer rachunku bieżącego, numer rachunku lokaty)
Odbiorcy
Tytułu płatności
Typu przelewu (przelew zwykły, przelew na rachunek lokaty)
Kwoty i waluty
Daty utworzenia

Dodatkowo, opcja Szczegóły pozwala na podgląd szerszych informacji o przelewie, m. in. numeru
rachunku odbiorcy, danych banku odbiorcy, danych nadawcy.

Autoryzacja zleceń z koszyka
 Aby zatwierdzić zlecenie przelewów należy wybrać zakładkę Koszyk, a następnie poprzez
kliknięcie w kwadrat znajdujący się z lewej strony dyspozycji zaznaczyć dyspozycje, które
mają zostać zrealizowane.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Dzięki łatwej w obsłudze wyszukiwarce istnieje możliwość sortowania i przeglądania listy zleceń
według daty utworzenia. Prezentowana lista zawiera informacje dotyczące:
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 Po wybraniu (zaznaczeniu dyspozycji) należy kliknąć przycisk
 Po wyświetleniu strony potwierdzającej transakcje w polu Podaj hasło należy podać
w zależności od sposobu autoryzacji: hasło stałe (drugie z pary) lub hasło do tokena łącznie
ze wskazaniem z tokena lub kod jednorazowy z karty TAN lub kod jednorazowy SMS,
a następnie wybrać przycisk

 Zatwierdź – wszystkie dyspozycje zostaną przekazane do realizacji, przy czym przelewy
SORBNET zostaną złożone jako przelewy z datą kolejnego dnia roboczego
 Autoryzuj bez SORBNET – do realizacji przekazane zostaną wszystkie dyspozycje poza
przelewami SORBNET
 Zamień SORBNET na ELIXIR – przy każdym przelewie możliwa jest zamiana na przelew zwykły
(ELIXIR) i powtórna autoryzacja dyspozycji z koszyka

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Uwaga! Jeżeli wśród autoryzowanych dyspozycji znajdują się przelewy SORBNET, a upłynęła już
godzina graniczna przyjmowania takich przelewów, zaprezentowany zostanie komunikat oraz
następujące możliwości do wyboru:
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Usuwanie zleceń z koszyka
 Aby usunąć zlecenie przelewu należy wybrać zakładkę Koszyk, a następnie poprzez kliknięcie
w kwadrat znajdujący się z lewej strony dyspozycji zaznaczyć dyspozycje, które powinny
zostać usunięte.
 Po wybraniu (zaznaczeniu dyspozycji) należy kliknąć przycisk
 Po wyświetleniu strony z potwierdzeniem usunięcia zlecenia należy wybrać przycisk

Jak przeglądać i eksportować listę przelewów?
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Na formularzu Zbiorcze potwierdzenie transakcji i po wyborze odnośnika Pokaż informacje
rozszerzone prezentowane są dodatkowe informacje o kwocie prowizji/opłatach dla danego typu
operacji, informacje o liczbie darmowych przelewów oraz przewidywanej dacie dostarczenia środków
do Banku odbiorcy.
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Bezpośrednio w zakładce Przelewy istnieje możliwość przeglądania listy przelewów realizowanych
w ramach Usługi Bankowości Elektronicznej SGB. Za pomocą wyszukiwarki można utworzyć listę
zgodnie z własnymi preferencjami poprzez wybór typu i statusu przelewu oraz rachunku, z którego
został wykonany przelew.
Prezentowana lista zawiera informacje dotyczące:
 Statusu przelewu
 Numeru rachunku, z którego został dokonany przelew
 Daty realizacji przelewu
 Nazwy odbiorcy
 Tytułu płatności
 Typu przelewu (zwykły, podatkowy, do ZUS, walutowy, między udostępnionymi rachunkami)
 Kwoty i waluty przelewu
Dodatkowo opcja Szczegóły pozwala na podgląd szerszych informacji o przelewie m. in. numeru
rachunku odbiorcy, danych banku odbiorcy, danych nadawcy, daty utworzenia przelewu.

Eksport przelewów

 Wybór przycisku
dostępnego pod listą przelewów umożliwia wyeksportowanie
przelewów o statusie Wykonany WY lub Odrzucony OD.
Uwaga! Dyspozycje składane i realizowane w formie tradycyjnej (papierowej) w Banku nie będą
prezentowane na liście przelewów, tylko w historii operacji na koncie (Portfel, Konta, Historia).

Jak korzystać ze zleceń stałych?
Zlecenia stałe są przelewami wykonywanymi cyklicznie przez Bank na warunkach określonych przez
Klienta (funkcjonalność nie dotyczy zleceń walutowych). Stanowią wygodną formę płacenia wszelkich
należności takich jak: opłata za czynsz, czesne za szkołę czy też raty kredytu. Dyspozycję danego
zlecenia stałego składa się tylko raz zaznaczając częstotliwość oraz termin realizacji. O terminową
realizację płatności dba Bank, natomiast zadaniem Klienta jest zapewnienie wystarczających środków
na rachunku w dniu realizacji zlecenia.
Przebieg zleconej operacji można kontrolować na bieżąco poprzez śledzenie statusu danego zlecenia
stałego:

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 Można również eksportować przelewy do plików o formacie XML oraz Liniowym, które
jednak należy wcześniej określić w opcji Ustawienia importu/eksportu, zgodnie z zaleceniami
banku określonymi w odrębnym Przewodniku: „Import i eksport danych w Usłudze
Bankowości Elektronicznej SGB dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących
jednoosobową działalność”

32
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Złożenie zlecenia stałego
 W zakładce Transakcje po wybraniu opcji Zlecenia Stałe należy wybrać pozycję Nowe
zlecenie stałe.
Uwaga! W przypadku ograniczonej funkcjonalności (autoryzacja dyspozycji hasłem stałym) zlecenie
może być stworzone jedynie na predefiniowane przez Klienta rachunki odbiorców.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 Po wyświetleniu się formularza należy określić m.in. nazwę, adres i numer rachunku
odbiorcy, datę rozpoczęcia, zakończenia, kwotę oraz powtarzalność składanego zlecenia,
a następnie poprzez wybranie przycisku
przejść do strony potwierdzającej
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 Po sprawdzeniu prawidłowości prezentowanych danych należy zatwierdzić transakcję
poprzez wybranie przycisku

Modyfikowanie zlecenia stałego
 Aby dokonać modyfikacji zlecenia należy w zakładce Zlecenia stałe wybrać odnośnik Edytuj
 Po wprowadzeniu w formularzu zmienionych danych należy wybrać przycisk
a następnie autoryzować modyfikację

,

Zawieszenie zlecenia stałego
 Zawieszenie zlecenia stałego dokonuje się poprzez wybór odnośnika Zawieś znajdującego się
w zakładce Zlecenia stałe przy danym zleceniu
 Po wprowadzeniu przedziału czasowego, w którym wykonywanie zlecenia będzie zawieszone,
a następnie wybraniu przycisku
należy dokonać autoryzacji

Usuwanie zlecenia stałego
 Usunięcie zlecenia stałego należy dokonać po przejściu do opcji Zlecenia stałe, a następnie
wybranie odnośnika Usuń
 Usunięcie zlecenia należy potwierdzić poprzez autoryzację

Przeglądanie i sortowanie listy zleceń stałych

Jak korzystać z polecenia zapłaty?
Polecenie zapłaty to nie tylko bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności
np. opłaty za energię, gaz, spłaty kredytu, ale również wygodna i łatwa forma „pobierania” należności
firmy np. faktur VAT bezpośrednio z rachunku dłużnika firmy, który wcześniej wyraził zgodę na taki
sposób rozliczenia – usługa nie dotyczy Klientów indywidualnych (osób prywatnych).
W procesie realizacji polecenia zapłaty bierze udział zarówno bank wierzyciela, jak i bank dłużnika
(kontrahenta firmy), natomiast cały schemat postępowania pomiędzy jego stronami uregulowany
jest w odrębnej umowie.

Przebieg zleconej operacji można kontrolować na bieżąco poprzez śledzenie statusu danego
polecenia zapłaty:

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 Istnieje możliwość przeglądania listy złożonych zleceń stałych. Za pomocą wyszukiwarki listę
można sortować według status danego zlecenia stałego
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Nadanie polecenia zapłaty
 W zakładce Transakcje po wybraniu opcji Polecenia zapłaty należy wybrać pozycję Nowe
polecenie zapłaty – w przypadku ograniczonej funkcjonalności (autoryzacja dyspozycji
hasłem stałym) polecenie może być stworzone jedynie na predefiniowane przez Klienta
rachunki odbiorców
 Po wyświetleniu się formularza należy określić m.in. nazwę, adres i numer rachunku dłużnika,
NIP wierzyciela oraz wcześniej określony w odrębnej umowie identyfikator upoważnienia do
polecenia zapłaty (IDP), a następnie poprzez wybranie przycisku
przejść do strony
potwierdzającej
 Po sprawdzeniu prawidłowości prezentowanych danych należy zatwierdzić transakcję

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

poprzez wybranie przycisku

Przeglądanie i sortowanie listy poleceń zapłaty
Wersja na dzień 27.04.2016 r.
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 Istnieje możliwość przeglądania listy złożonych poleceń zapłaty. Za pomocą wyszukiwarki listę
można sortować według statusu danego polecenia zapłaty
Dodatkowo opcja Szczegóły pozwala na podgląd szerszych informacji o poleceniu zapłaty, m. in.
numeru rachunku dłużnika, tytułu zobowiązania, statusu polecenia zapłaty.

Jak doładować telefon komórkowy?
Opcja Doładowania umożliwia zasilenia konta telefonu komórkowego na kartę (pre-paid). Operacja
polega na przelaniu należności za doładowanie telefonu komórkowego z własnego rachunku
bankowego na konto operatora GSM. Opcja niedostępna w przypadku ograniczonej funkcjonalności
(autoryzacja dyspozycji hasłem stałym).
Przebieg zleconej operacji można kontrolować na bieżąco poprzez śledzenie statusu danego
doładowania:

 Z zakładki Transakcje należy przejść do opcji Nowe doładowanie, a następnie z listy
rozwijanej wybrać operatora oraz rachunek, z którego będzie dokonywana transakcja, po
czym wybrać przycisk

 Po uzupełnieniu danych dotyczących numeru telefonu oraz kwoty doładowania, należy
przejść do strony potwierdzającej poprzez wybranie przycisku
, a następnie
autoryzować doładowanie

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Zlecenie doładowania
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Przeglądanie i sortowanie listy doładowań
 Istnieje możliwość przeglądania listy doładowań. Za pomocą wyszukiwarki listę można
sortować według daty lub okresu wykonanych operacji lub według statusu zlecenia
 Po wybraniu odnośnika
dotyczących doładowania

Szczegóły

istnieje możliwość podglądu wszelkich informacji

Aby otrzymać fakturę VAT za doładowanie konta telefonu komórkowego wystarczy wypełnić
formularz znajdujący się pod adresem https://faktura.pl/zasilenia wpisując dane niezbędne do
wystawienia faktury. Po dokonaniu takiej rejestracji, po każdym doładowaniu telefonu komórkowego
faktura VAT zostanie przesłana pocztą e-mail na podany w formularzu adres.

Jak założyć lokatę?

Założenie lokaty
 Aby założyć lokatę należy z zakładki Lokaty wybrać opcję Nowa lokata i uzupełnić
wyświetlany formularz poprzez zdefiniowanie m.in. rachunku, z którego zostanie wykonany
przelew, typu i okresu lokaty oraz rodzaju oprocentowania (dostępność podglądu tabeli
z aktualnym oprocentowaniem lokat w osobnym oknie przeglądarki poprzez wybór opcji
Tabela oprocentowania lokat)
 Istnieje możliwość określenia sposobu zadysponowania lokatą po upływie okresu jej trwania
poprzez wybór z listy rozwijanej jednej z opcji:


Prześlij na rachunek – lokata wraz z odsetkami po zadeklarowanym okresie zostaje
przelana na rachunek, z którego została założona



Przedłuż bez odsetek – lokata po zadeklarowanym okresie zostaje automatycznie
przedłużona na kolejny, taki sam okres, natomiast odsetki zostają przelane
na rachunek, z którego została założona lokata

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Zakładka Lokaty umożliwia założenie lokat, ich likwidację oraz uzyskiwanie informacji o wszystkich
posiadanych lokatach z uwzględnieniem tych założonych poprzez WWW, w placówce Banku oraz
przez Teleserwis. Dzięki czytelnym statusom można na bieżąco kontrolować na jakim etapie realizacji
znajduje się dana lokata:
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Przedłuż z odsetkami – lokata wraz z odsetkami po zadeklarowanym okresie zostaje
automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres

 Dyspozycję założenia lokaty autoryzuje się analogicznie do dyspozycji przelewu – czynność
została opisana w rozdziale „Jak wykonać przelew?” – Autoryzacja przelewu.

Zerwanie lokaty
 Aby zerwać aktywną lokatę należy z listy lokat dla wybranej lokaty wybrać opcję Zerwij

Przeglądanie i sortowanie listy lokat
 Listę posiadanych lokat można przeglądać wspomagając się wyszukiwarką, która pozwala
na sortowanie listy według statusu lokat

Jak sprawdzić informacje o posiadanych kartach?
Zakładka Karty umożliwia podgląd informacji na temat posiadanych kart do rachunków. Wybór
podmenu Karty debetowe spowoduje wyświetlenie listy kart wraz z informacją o nazwie, numerze,
aktywności, statusie karty oraz imieniu i nazwisku okaziciela.

Szczegóły karty debetowej
Po wybraniu opcji Szczegóły karty debetowej wyświetlone zostaną informacje dotyczące:

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 Po wyświetleniu strony potwierdzającej należy autoryzować dyspozycję w sposób
analogiczny do autoryzacji przelewów. Możliwe jest również wybranie rachunku, na który
nastąpi rozliczenie lokaty.
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 Nazwy karty
 Imienia i nazwiska okaziciela karty
 Numeru karty
 Daty ważności
 Nazwy i numeru rachunku, do którego wydano kartę
 Aktywności karty
 Statusu karty
 Limitu transakcji gotówkowych i bezgotówkowych

Historia Karty debetowej
Aby sprawdzić historię operacji na wybranej karcie należy wybrać opcję Historia karty debetowej.
Operacje można wyszukiwać wskazując okres, którego dotyczy zestawienie. Pojawi się wówczas lista,
na której zostaną zaprezentowane informacje z historią operacji karty.
Historię operacji kart można wydrukować oraz pobrać/zapisać w formie pliku PDF.

Blokady Kartowe
Wybór podmenu Blokady kartowe spowoduje wyświetlenie listy nierozliczonych autoryzacji
kartowych na rachunku karty debetowej. Na liście blokad kartowych zostaną zaprezentowane
informacje dotyczące:

 Rodzaju operacji (gotówkowa/bezgotówkowa)
 Miejsca operacji
 Kwoty i waluty operacji

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

 Daty operacji wykonanej przy pomocy karty
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Jak sprawdzić informacje o posiadanych kredytach?
Opcja Kredyty pozwala na podgląd rachunków kredytowych. Po wybraniu tej opcji można uzyskać
informacje dotyczące m.in.
 Nazwy i numeru rachunku kredytowego
 Przyznanej kwoty w ramach kredytu
 Salda rachunku

Szczegóły rachunku kredytowego
Po wybraniu opcji Szczegóły kredytu prezentowane są informacje dotyczące:
 Nazwy i numeru rachunku kredytowego
 Salda bieżącego
 Daty zapadalności kredytu
 Daty spłaty najbliższej raty z wyszczególnieniem kwoty kapitału i kwoty odsetek
 Oprocentowania kredytu
 Nadpłaty
 Zaległego kapitału i odsetek

Historia rachunku kredytowego
Opcja ta pozwala na podgląd wszystkich operacji wykonanych na danym rachunku kredytowym.
Za pomocą listy rozwijanej istnieje możliwość wybrania danego kredytu oraz przedziału czasowego
wyświetlanej historii.

 Daty operacji i księgowania
 Rodzaju operacji
 Całkowitej spłaty z wyszczególnieniem spłaty kapitału i odsetek
 Salda po operacji

Harmonogram kredytu
Po wybraniu z zakładki Kredyty odnośnika Harmonogram prezentowany jest:
 Terminarz spłaty kredytu z wyszczególnieniem kwoty kapitału i odsetek
 Terminarz wypłaty transz
 Podsumowanie harmonogramu spłat kredytu

Jak komunikować się z Bankiem?

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

System prezentuje informacje dotyczące:
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Komunikacja z bankiem za pośrednictwem Usługi Bankowości Elektronicznej SGB odbywa się
za pomocą opcji Komunikaty oraz opcji Wnioski.

Komunikaty
Poprzez tę opcję Klient informowany jest m.in. o terminie zapadalności lokaty. Dostęp do wszystkich
komunikatów możliwy jest:
 z poziomu zakładki Portfel
 po wybraniu opcji

Komunikaty

Aby usprawnić przegląd komunikatów istnieje możliwość sortowania listy komunikatów według daty
utworzenia, dodatkowo nieprzeczytane komunikaty zapisane są pogrubionym drukiem.

Wnioski
Opcja ta umożliwia złożenie wniosku oraz śledzenie jego stanu realizacji, o czym mówi odpowiedni
status:

W momencie składania nowego wniosku należy określić jego typ poprzez wybór z listy rozwijanej,
a następnie zaznaczyć w formularzu odpowiednie opcje. Lista wniosków sortowana jest według
statusu.

Opcja ta umożliwia złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach
Programu Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Aby złożyć wniosek należy wybrać dostępną opcję Nowy wniosek „Rodzina 500+”:

Oraz wyrazić zgodę na przekazanie danych do systemu zewnętrznego umożliwiającego złożenie
wniosku „Rodzina 500+”.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Wniosek „Rodzina 500+”
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Przerwanie składania wniosku spowoduje utratę wprowadzonych danych oraz konieczność złożenia
wniosku od początku.
Przed złożeniem wniosku należy:
a) upewnić się, że posiadane przez Bank dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL) są aktualne,
b) zgromadzić wszystkie niezbędne informacje i dokumenty,
c) przygotować - w formie elektronicznej - załączniki do wniosku, jeśli będą wymagane,
Po złożeniu wniosku następuje jego przekazanie do systemu Emp@tia. Wnioskodawca otrzymuje
potwierdzenie złożenia wniosku, które może zapisać i/lub wydrukować wraz z informacją o dacie
złożenia wniosku oraz numerze, pod którym będzie obsługiwany w państwowym systemie
informatycznym Emp@tia.
Wszelkich informacji dot. realizacji złożonego wniosku udziela organu administracji publicznej
wskazany we wniosku do jego obsługi.

Jak dopasować Usługę Bankowości Elektronicznej SGB Bank – WWW do
swoich potrzeb?

 Moje dane – możliwość podglądu danych osobowych zdefiniowanych przez Klienta
 Moje ustawienia – umożliwia:
o wybór strony startowej oraz wyświetlanych elementów menu,
o określenie ustawienia opcji w zakładce Portfel,
o wybranie rachunku domyślnego, który w trakcie trwania sesji będzie automatycznie
podpowiadany w formularzach zlecenia przelewu, założenia lokaty do momentu
wybrania przez użytkownika innego z posiadanych rachunków. Przy kolejnym
logowaniu do systemu (nowa sesja) znów podpowiadany będzie rachunek
zdefiniowany jako domyślny.
 Zmiana hasła – umożliwia dokonanie zmiany hasła
 Kanały dostępu do systemu – umożliwia aktywowanie lub blokowanie wybranych kanałów
dostępu
 Konfiguracja – Ulubione – umożliwia dodawanie lub usuwanie poszczególnych opcji
do zakładki Ulubione
 Symbole SMS/Teleserwis – umożliwia nadanie numerów identyfikacyjnych poszczególnym
rachunkom, lokatom czy zdefiniowanym odbiorcom do Serwisu SMS i Teleserwisu
 Ustawienia importu/eksportu – umożliwia wybranie formatu importu oraz eksportu danych
oraz wczytania struktur plików dla formatów liniowych

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW pozwala na dopasowanie funkcjonalności strony
WWW do własnych upodobań. Poprzez opcję Ustawienia można zadecydować o wyświetlanych
elementach menu, wybrać stronę startową czy zmienić hasło. Poniżej prezentujemy odnośniki,
poprzez które można skonfigurować stronę WWW:
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Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - WWW

Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE
To uproszczona wersja klasycznej bankowości elektronicznej WWW, dostosowana do wyświetlaczy
urządzeń mobilnych, np. telefonów komórkowych (smartfonów) i tabletów, która dostępna jest
z poziomu przeglądarki internetowej.
Zaleca się korzystanie z przeglądarek mobilnych: Chrome Mobile (Android), Opera Mobile i Safari
(iOS).
Bankowość elektroniczna WWW-LITE umożliwia Klientom z dowolnego miejsca:
 zarządzanie własnymi rachunkami bankowymi,
 przeglądanie listy złożonych przelewów, definiowanie przelewów pomiędzy własnymi
rachunkami, przelewów zwykłych oraz do urzędów skarbowych i ZUS,
 przeglądanie listy złożonych doładowań telefonów oraz definiowanie nowych doładowań
telefonów,
 przeglądanie i edytowanie listy odbiorców oraz szablonów przelewów,
 przeglądanie listy lokat, zakładanie nowych oraz zrywanie lokat,
 przeglądanie listy kart płatniczych oraz informacji szczegółowych na temat karty płatniczej,
przeglądanie historii operacji wykonanych kartą płatniczą,
 przeglądanie szczegółów karty kredytowej,
 przeglądanie listy komunikatów bankowych.

Jak zalogować się do Bankowości Elektronicznej SGB-WWW LITE ?
Aby uzyskać dostęp do Bankowości Elektronicznej SGB-WWW LITE, należy uruchomić przegladarkę
internetową i wpisać adres strony (taki sam jak dla wersji klasycznej Bankowości Elektronicznej SGBWWW, otrzymanej w korespondencji z Banku), pod którym dostępna jest aplikacja.
Logowanie do systemu odbywa sie z zastosowaniem środków dostępu, które posiada Klient do
stosowania w klasycznej wersji Bankowości Elektronicznej SGB-WWW.

Logowanie do usługi
Krok 1 – Identyfikator Klienta
 Po przejściu na stronę logowania otwarte zostaje okno logowania:

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Rozwiązanie to łączy wygodę i szybkość działania z zachowaniem współczesnych standardów
bezpieczeństwa. Wydane przez Bank środki dostępu służące do logowania i autoryzacji transakcji
wykorzystywane są zarówno w klasycznej wersji Bankowości Elektronicznej SGB-WWW, jak i w
Bankowości Elektronicznej SGB-WWW LITE.
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 W polu Identyfikator należy wprowadzić Identyfikator ID nadany przez Bank
Krok 2 – Hasło Klienta
 W polu Klucz należy wprowadzić:

o
o
o

hasło stałe do logowania (jeśli Klient wybrał dwa hasła stałe jako środek dostępu),
hasło stałe do logowania (jeśli Klient autoryzuje transakcje za pomocą kodu
jednorazowego z karty TAN lub kodu jednorazowego SMS),
wskazanie z tokena (jeśli Klient wybrał token jako środek dostępu).

 Po wypełnieniu należy wybrać przycisk Zatwierdź
Uwaga: System umożliwia Klientowi płynną zmianę wersji Bankowości Elektronicznej SGB-WWW LITE na
klasyczną Bankowość Elektroniczną SGB-WWW poprzez wybranie opcji Przejdź do wersji klasycznej, dostępnej
pod okienkiem do logowania. Przejście to jest możliwe w każdym momencie po uprzednim wylogowaniu się z
aplikacji.

Zmiana hasła podczas pierwszego logowania

W celu zmiany hasła należy wpisać dwukrotnie nowe hasło. System sprawdza czy nowe hasło spełnia
wymagania polityki haseł oraz aktualny klucz autoryzacji.
 W przypadku Klientów logujących się przy pomocy tokena hasło powinno zawierać od 4 do 8
znaków (cyfry i litery) i nie może zaczynać się od zera
 W przypadku Klientów logujących się wyłącznie przy użyciu hasła stałego logowania, hasło
powinno zawierać od 8 do 12 znaków (cyfry i litery)
 małe i duże litery są rozróżniane przez system
 Zalecane jest stosowanie polskich znaków i znaków specjalnych tj. znaków interpunkcyjnych,
nawiasów, symboli np. @, #, $, %, &, *, !, /
Potwierdzenie hasła odbywa się przy pomocy urządzenia autoryzującego (hasło stałe, token, kod sms,
lub kod jednorazowy TAN). Nadane hasło jest następnie stosowane zarówno w wersji WWW-LITE, jak
i w klasycznej wersji Bankowości Elektronicznej SGB.
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Pierwsze logowanie do aplikacji Bankowości Elektronicznej SGB-WWW LITE wymaga zmiany hasła.
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Strona główna systemu

Dodatkowo Klient w każdym momencie ma możliwość wylogowania się z aplikacji poprzez ikonkę
lub bezpośredniego przejścia do menu głównego, znajdując sie w dowolnym miejscu w
systemie – ikonka

.

Jak sprawdzić informacje o rachunku?
Wybór opcji Rachunki dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia podgląd listy rachunków
bieżących klienta udostępnionych w kanale internetowym.
Z poziomu listy rachunków Klient ma możliwość:

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Po prawidłowym zidentyfikowaniu Klienta na ekranie wyświetlana jest strona główna aplikacji
z nazwami funkcjonalności dostępnych w systemie bankowości WWW-LITE.
Menu główne aplikacji obejmuje następujące opcje:
 Rachunki - sekcja umożliwia przejście do menu RACHUNKI,
 Przelewy - sekcja umożliwia przejście do menu PRZELEWY,
 Lokaty - sekcja umożliwia przejście do menu LOKATY,
 Karty - sekcja umożliwia przejście do menu KARTY,
 Kredyty - sekcja umożliwia przejście do menu KREDYTY,
 Komunikaty - sekcja umożliwia przejście do menu KOMUNIKATY,
 Doładowania - sekcja umożliwia przejście do menu DOŁADOWANIA,
 Ustawienia - sekcja umożliwia przejście do menu USTAWIENIA.
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 wyświetlenia menu akcji dla wybranego rachunku poprzez wybór odnośników: HISTORIA
OPERACJI, NOWY PRZELEW oraz NOWA LOKATA dostępnych po kliknięciu w ikonkę
 bezpośredniego przejścia do informacji szczegółowych o rachunku - wybór odnośnika z
numerem rachunku lub z nazwą produktu,
 powrotu do menu głównego.

,

Dla każdego rachunku z listy prezentowana jest nazwa i numer rachunku w postaci skróconej np.
Moje konto 06 1111...1111 oraz dostępne środki na rachunku (kwota i waluta rachunku).

Szczegóły rachunku
W celu wyświetlenia szczegółowych danych dla rachunku należy wybrać odnośnik z numerem
rachunku lub z nazwą produktu.
Zostanie zaprezentowana formatka SZCZEGÓŁY RACHUNKU, na której dostępne są następujące dane:
 Nazwa i numer rachunku w formacie NRB,
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

W przypadku wyboru odnośników NOWY PRZELEW oraz NOWA LOKATA (dla danego rachunku)
następuje automatyczne przekierowanie na odpowiednie formularze, które w polu Z rachunku mają
wskazany numer rachunku, z którego wykonano daną akcję – bez możliwości zmiany numeru.
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 Dostępne środki - kwota dostępnych środków dla rachunku wraz z walutą,
 Saldo rachunku - saldo dla rachunku wraz z walutą, w przypadku wartości ujemnej wartość
prezentowana jest w kolorze czerwonym ze znakiem minus,
 Przyznany limit - kwota przyznanego limitu dla rachunku wraz z walutą,
 Zablokowane środki - suma kwot środków zablokowanych na rachunku wraz z walutą,
 Kwota zaległości - wartość kwoty zaległości wraz z walutą,
 Posiadacz - dane posiadacza rachunku,
 Oprocentowanie rachunku – oprocentowanie zgromadzonych środków,
 Oprocentowanie limitu - oprocentowanie debetu dostępnego na rachunku,
 Limit jednorazowy - maksymalna kwota operacji jednorazowej wraz z walutą,

Wybór ikonki

umożliwia powrót do listy rachunków.

Historia rachunku
W celu wyświetlenia historii operacji dla rachunku Klient ma możliwość wyboru ikonki
dostępnej
dla wybranego rachunku, a następnie wyboru odnośnika HISTORIA OPERACJI. W przypadku braku
transakcji zaprezentowana zostanie odpowiednia informacja.

Wybór ikonki



umożliwia:

przefiltrowanie operacji według zakresu dat lub z ostatnich 30/60/90 dni,

Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

 Limit dzienny - maksymalna kwota operacji dziennych wraz z walutą.
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zastosowanie filtru zaawansowanego poprzez wybór odnośnika Wyszukiwanie
zaawansowane. Filtr wyszukiwania zaawansowanego umożliwia dodatkowo zdefiniowanie
następujących parametrów wyszukiwania operacji:
o Typ operacji: wybór wartości z dostępnej listy rozwijalnej: Wszystkie, Uznania,
Obciążenia,
o

Kwota operacji od do - określenie zakresu kwot dla operacji,

o

Tytuł operacji - zdefiniowanie pełnego tytułu lub fragmentu tytułu dla operacji,

o

Nadawca/Odbiorca - zdefiniowanie fragmentu z nazwy nadawcy/odbiorcy dla

Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania dla operacji należy wybrać przycisk SZUKAJ.
Lista operacji prezentuje następujące dane:
 Kwota operacji - kwota operacji wraz z walutą,

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

operacji.
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Data księgowania,



Rodzaj operacji,



Odbiorca/Nadawca - dane odbiorcy lub nadawcy,



Opis - tytuł płatności dla operacji.

Wskazanie operacji z listy umożliwia podgląd jej szczegółów.
Formatka prezentuje następujące dane:
 Data operacji - data księgowania operacji w formacie DD.MM.RRRR,
 Data księgowania - data księgowania operacji w formacie DD.MM.RRRR,
 Rodzaj operacji,
 Kwota operacji - kwota operacji wraz z walutą,
 Saldo po operacji,
 Nadawca/Odbiorca - dane nadawcy lub odbiorcy,
 Numer rachunku,

 Opis - tytuł płatności dla operacji

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE
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Jak wykonać przelew?
Wybór opcji PRZELEWY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia:
 wykonanie nowego przelewu zwykłego,

 wykonanie nowego przelewu do ZUS,
 wykonanie nowego przelewu do urzędu skarbowego,
 wykonanie przelewu na podstawie danych z szablonu/danych odbiorcy,
 wyświetlenie listy złożonych przelewów,
 wyświetlenie szczegółowych danych wybranego przelewu,
 wyświetlenie listy szablonów przelewów oraz odbiorców zdefiniowanych w wersji klasycznej
systemu Bankowości Elektronicznej SGB-WWW.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

 wykonanie nowego przelewu na rachunek własny,
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Nowy przelew na rachunek własny
W celu zrealizowania nowego przelewu na rachunek własny należy w pierwszym kroku wybrać
odnośnik NOWY PRZELEW JEDNORAZOWY dostępny w opcji Przelewy, a następnie zdefiniować dane:
 Typ przelewu - Przelew własny,
 Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,

 Tytułem - tytuł identyfikujący przelew własny, pole składa sie z czterech podpól, każde
podpole może zawierać maksymalnie 35 znaków,
 Kwota - wartość kwoty przelewu,
 Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie DD.MM.RRRR (domyślnie
prezentowana jest data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka kalendarza z możliwością
wskazania daty.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

 Na rachunek - wybrać rachunek do uznania z listy dostępnych rachunków klienta,
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Nowy przelew zwykły
W celu zdefiniowania nowego przelewu zwykłego należy w pierwszym kroku wybrać odnośnik NOWY
PRZELEW JEDNORAZOWY dostępny w opcji Przelewy.
W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować następujące dane:
 Typ przelewu - wybrać wartość Przelew zwykły,
 Szablon - Klient ma możliwość wyboru właściwego szablonu z dostępnej listy rozwijanej,
 Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,
 Nazwa odbiorcy - należy podać dane odbiorcy. W przypadku, gdy istnieją zdefiniowani
odbiorcy płatności, po wyborze ikonki

widocznej obok pola, zaprezentowana zostanie

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Przycisk DALEJ powoduje przejście do okna, w którym Klient może zweryfikować wprowadzone dane,
a następnie:
- Powrócić do definiowania przelewu i poprawić dane - przycisk ANULUJ,
- Zakończyć składanie przelewu wprowadzając kod autoryzacyjny i wybierając przycisk
ZATWIERDŹ.
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lista zdefiniowanych odbiorców. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną wstawione w pola:
Nazwa odbiorcy, Rachunek odbiorcy, Tytułem
 Rachunek odbiorcy - należy podać rachunek odbiorcy (w przypadku wyboru odbiorcy z listy
rachunek zostanie automatycznie podstawiony w polu),
 Tytułem - tytuł identyfikujacy przelew zwykły,
 Kwota
 Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie DD-MM-RRRR (domyślnie
prezentowana jest data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka kalendarza,

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

 Zapisanie odbiorcy jako - należy zdefiniowac skróconą nazwę odbiorcy. Po autoryzacji
przelewu odbiorca będzie dostępny na liście odbiorców/szablonów w sekcji
ODBIORCY/SZABLONY.
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Przycisk DALEJ powoduje przejście do okna, w którym Klient może zweryfikować wprowadzone dane,
a następnie:
- Powrócić do definiowania przelewu i poprawić dane - przycisk ANULUJ,
- Zakończyć składanie przelewu wprowadzając kod autoryzacyjny i wybierając przycisk
ZATWIERDŹ.

W przypadku Klientów posiadających przypisaną metodę autoryzacji w postaci hasła stałego
funkcjonalność dotycząca składania przelewów zwykłych jest analogiczna jak w Bankowości
Elektronicznej SGB-WWW. Oznacza to, że w przypadku składania zlecenia Klient ma możliwość
wyboru tylko odbiorcy zdefiniowanego wcześniej w placówce Banku.
Uwaga! Wykonanie przelewu z rachunku walutowego może skutkować przewalutowaniem.
Z rachunku walutowego za pomocą opcji „Przelew zwykły” można wykonać przelew na rachunek
walutowy prowadzony w tym samym banku, natomiast przy transakcjach w walucie obcej do
innych banków (w Polsce i za granicą) należy skorzystać z opcji „Przelew walutowy” dostępnej w
wersji klasycznej Bankowości Elektronicznej SGB-WWW.

Nowy przelew do ZUS
W celu zdefiniowania nowego przelewu do ZUS należy w pierwszym kroku wybrać odnośnik NOWY
PRZELEW JEDNORAZOWY dostępny w opcji Przelewy.
W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować następujące dane:
 Typ przelewu - wybrać wartość Przelew do ZUS,

 Szablon - Klient ma możliwość wyboru właściwego szablonu z dostępnej listy rozwijanej.
Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie, dane odczytane z szablonu
mogą zostać poprawione przez Klienta (np. zmiana kwoty),
 Rachunek ZUS - w zależności od typu składki Klient ma do wyboru następujące numery
rachunków: 51 - Ubezpieczenie społeczne, 52 - Ubezpieczenie zdrowotne, 53 - FP i FGsP, 54 Fundusz Emerytur Pomostowych,
 Typ wpłaty,
 Deklaracja - określenie miesiąca i roku, którego dotyczy wpłata, zapis w formacie MMRRRR,
 Nr deklaracji - dwucyfrowy numer deklaracji,
 Nr decyzji/umowy/tytułu wykon.,
 Nazwa Płatnika,
 NIP Płatnika,
 Typ identyfikatora uzupełniającego,
 Numer identyfikatora,

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

 Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,
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 Kwota,

Przycisk DALEJ powoduje przejście do okna, w którym Klient może zweryfikować wprowadzone dane,
a następnie:
- Powrócić do definiowania przelewu i poprawić dane - przycisk ANULUJ,
- Zakończyć składanie przelewu wprowadzając kod autoryzacyjny i wybierając przycisk
ZATWIERDŹ.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

 Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie DD-MM-RRRR (domyślnie
prezentowana jest data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka kalendarza.
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Uwaga: W przypadku Klientów posiadających przypisaną metodę autoryzacji w postaci hasła stałego podobnie
jak w Bankowości Elektronicznej SGB-WWW funkcjonalność umożliwiająca składanie przelewów do ZUS nie jest
dostępna.

Nowy przelew podatku
W celu zdefiniowania nowego przelewu do US należy w pierwszym kroku wybrać odnośnik NOWY
PRZELEW JEDNORAZOWY dostępny w opcji Przelewy.
W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować następujące dane:
 Typ przelewu – wybrać wartość Przelew podatku,
 Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,
 Typ organu podatkowego - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Urząd skarbowy,
Organ podatkowy,
 Szablon - Klient ma możliwość wyboru właściwego szablonu z dostępnej listy rozwijanej.
Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie, dane odczytane z szablonu
mogą zostać poprawione przez Klienta (np. zmianakwoty),
 Nazwa i rachunek organu podatkowego - numer rachunku organu podatkowego - numer
rachunku bankowego właściwego organu podatkowego w formacie NRB. Po wyborze ikonki
Klient ma możliwość wyboru rachunku urzędu skarbowego z listy rozwijalnej.
 Symbol formularza,
 Okres zobowiązania,

 Nazwa płatnika,
 Numer identyfikatora,
 Kwota,
 Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie DD-MM-RRRR(domyślnie
prezentowana jest data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

 Identyfikacja zobowiązania,
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Uwaga: W przypadku Klientów posiadających przypisaną metodę autoryzacji w postaci hasła stałego podobnie
jak w Bankowości Elektronicznej SGB-WWW funkcjonalność umożliwiająca składanie przelewów do Urzędu
Skarbowego nie jest dostępna.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Przycisk DALEJ powoduje przejście do okna, w którym Klient może zweryfikować wprowadzone dane,
a następnie:
- Powrócić do definiowania przelewu i poprawić dane - przycisk ANULUJ,
- Zakończyć składanie przelewu wprowadzając kod autoryzacyjny i wybierając przycisk
ZATWIERDŹ.
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Lista złożonych przelewów
Po wyborze opcji PRZELEWY dostępnej ze strony głównej aplikacji Klient ma możliwość podglądu
listy złożonych przelewów.

Po wyborze opcji PRZELEWY dostępnej ze strony głównej aplikacji użytkownik ma możliwość
podglądu listy odbiorców oraz szablonów przelewów zdefiniowanych w klasycznej wersji systemu
bankowości internetowej.
Lista odbiorców oraz szablonów dla przelewów prezentowana jest po wyborze sekcji
ODBIORCY/SZABLONY.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Wskazanie przelewu z listy umożliwia podgląd danych wybranego przelewu:
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Klient ma możliwość wykonania przelewu na podstawie danych zdefiniowanego odbiorcy lub
szablonu przelewu poprzez wybór odnośnika WYKONAJ PRZELEW dostępnego po kliknięciu w ikonkę
prezentowaną przy kwocie szablonu przelewu/danych odbiorcy.

Po wyborze odnośnika zostanie wyświetlony formularz przelewu z polami wypełnionym na podstawie
danych wybranego szablonu/danych odbiorcy.

Jak doładować telefon komórkowy?

Po wybraniu opcji Nowe doładowanie Klient ma możliwość złożenia nowego przelewu doładowania
telefonu.
W tym celu należy podać następujące dane:
 Z rachunku - wybór rachunku do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,
 Operator - wybór operatora z dostępnej listy operatorów telefonicznych. Po wyborze
operatora z listy, poniżej opcji wyboru zostaną wyświetlone następujące pola:
 Numer telefonu,
 Potwierdź numeru telefonu,
 Kwota doładowania.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Nowe doładowanie
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Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk DALEJ. Zostanie wyświetlona strona z danymi
przelewu doładowania telefonu.
Uwaga: Zatwierdzenie nowego przelewu doładowania telefonu wymaga autoryzacji za pomocą przypisanego
Klientowi środka autoryzacji.

 Status - W realizacji, Odrzucone, Zrealizowane, Do akceptu,
 Kwota - kwota doładowania,
 Numer telefonu,
 Data wykonania - data wykonania doładowania.
Po wyborze ikonki
Klient ma możliwość filtrowania złożonych doładowań wg statusu: W trakcie
realizacji, Zrealizowane, Odrzucone, Do autoryzacji lub wybór wartości Wszystkie.

Po wyborze doładowania z listy Klient ma możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji
dotyczących przelewu na doładowanie telefonu.
Formatka ze szczegółami doładowania prezentuje się następująco:

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Wybór opcji DOŁADOWANIA dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia wyświetlenie listy
złożonych dyspozycji doładowań telefonów.
Na liście dostępne są następujące informacje dotyczące doładowań:
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Jak założyć lokatę?
Wybór opcji LOKATY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia Klientowi przegląd skróconych
informacji na temat lokat widocznych w kanale WWW.
Z poziomu listy lokat Klient ma możliwość:

lub odnośnika: DO AUTORYZACJI dostępnego po kliknięciu w ikonkę

,

 bezpośredniego przejścia do informacji szczegółowych o lokacie - wybór odnośnika z
numerem rachunku lokaty lub z nazwą produktu,
 powrotu do menu głównego.
Lista prezentuje lokaty będące w trakcie zakładania (do autoryzacji, w trakcie zakładania) i lokaty
czynne (aktywne, w trakcie podwyższenia, w trakcie zrywania), natomiast lokaty odrzucone,
zakończone i zerwane dostępne są na liście po zastosowaniu filtra wg statusu poprzez wybór ikonki
. Klient ma możliwość filtrowania złożonych lokat wg statusu poprzez wstawienie znacznika dla
określonego statusu: Aktywna, W trakcie zakładania, Nowa do autoryzacji, Zrywana do autoryzacji,
Zerwana, W trakcie zakładania, Zakończona, W trakcie podwyższenia, Odrzucona. Po zdefiniowaniu
parametrów filtrowania należy wybrać przycisk Szukaj.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

 wyświetlenia menu akcji dla wybranej lokaty poprzez wybór odnośnika: ZERWANIE LOKATY

62
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

 NRB lokaty,
 Status,
 Data otwarcia lokaty,
 Data zakończenia lokaty,
 Okres lokaty,
 Rodzaj oprocentowania,
 Wartość oprocentowania dla lokaty,
 Sposób zadysponowania,
 Kwota,
 Saldo lokaty,
 Odsetki - kwota i waluta naliczonych odsetek, dodatkowo dla lokat o statusie Aktywna, dla
pola prezentowany jest pasek postępu obrazujący ilość dni jaka pozostała do kapitalizacji
odsetek.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

W celu wyświetlenia szczegółowych danych dla lokaty należy wybrać odnośnik z numerem rachunku
lokaty lub z nazwa produktu.
Zostanie zaprezentowana formatka SZCZEGÓŁY LOKATY, na której dostępne są następujące dane:
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W przypadku lokat oczekujących na autoryzację dostępny jest przycisk PODPISZ umożliwiający
zaakceptowanie złożonej dyspozycji lokaty.

Nowa lokata
W celu zdefiniowania nowej lokaty należy wybrać odnośnik NOWA LOKATA dostępny w opcji Lokaty
oraz wprowadzić następujące dane:

 Rodzaj oprocentowania,
 Typ lokaty,
 Kwota,
 Okres lokaty - pole wypełniane automatycznie po wybraniu typu lokaty,
 Sposób zadysponowania lokatą, gdy termin lokaty dobiegnie końca.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

 Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,
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Przycisk DALEJ powoduje przejście do okna, w którym Klient może zweryfikować wprowadzone dane,
a następnie:
 powrócić do definiowania lokaty i poprawić dane - przycisk ANULUJ,
 zakończyć składanie dyspozycji lokaty - przycisk WYSLIJ, a następnie autoryzować dyspozycję.

Zerwanie lokaty
Klient ma możliwość zerwania aktywnej lokaty poprzez wybór odnośnika ZERWANIE LOKATY
dostępnego po kliknięciu w ikonkę

prezentowaną przy kwocie lokaty.

Po wyborze odnośnika zostanie otwarte okno umożliwiające potwierdzenie zerwania lokaty, na
którym należy wybrać rachunek do przelania środków po zerwaniu, a następnie wybrać przycisk
DALEJ.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Uwaga: Zatwierdzenie zerwania lokaty wymaga autoryzacji za pomocą środka autoryzacji przypisanego do
Klienta.
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Na formatce potwierdzającej zerwanie lokaty prezentowana jest dodatkowo kwota i waluta
naliczonych odsetek.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Uwaga: Zatwierdzenie zerwania lokaty wymaga autoryzacji za pomocą środka dostępu przypisanego do Klienta.
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Jak sprawdzić informacje o posiadanych kartach?
Wybór opcji KARTY PŁATNICZE dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia Klientowi przegląd
skróconych informacji na temat jego kart płatniczych.
Z poziomu listy kart płatniczych Klient ma możliwość:
 wyświetlenia menu akcji dla wybranej karty płatniczej poprzez wybór odnośnika: HISTORIA
OPERACJI dostępnego po kliknięciu w ikonkę

,

 bezpośredniego przejścia do informacji szczegółowych o karcie płatniczej - wybór odnośnika z
numerem rachunku karty płatniczej lub z nazwą produktu,
 powrotu do menu głównego.

W celu wyświetlenia szczegółowych danych dotyczących karty płatniczej należy wybrać odnośnik z
numerem rachunku karty płatniczej lub z nazwa produktu.
Zostanie zaprezentowana formatka SZCZEGÓŁY KARTY, na której dostępne są następujące dane:
 Data ważności - data końca ważności karty płatniczej,
 Aktywność - informacja, czy karta jest aktywna,
 Status - status karty płatniczej,
 Numer rachunku karty - zamaskowany numer karty płatniczej,
 Całkowity limit karty - kwota oraz waluta całkowitego limitu karty płatniczej,

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Lista kart płatniczych prezentuje następujące dane:
 Rodzaj karty - debetowa/kredytowa,
 Posiadacz - dane posiadacza karty,
 Dostępne środki - kwota oraz waluta.
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 Dzienny limit transakcji bezgotówkowych - kwota oraz waluta limitu transakcji
bezgotówkowych (np. płatności w sklepach, przez Internet), które można wykonać jednego
dnia,
 Dzienny limit transakcji gotówkowych - kwota oraz waluta dziennego limitu wypłat z
bankomatu dla karty płatniczej.
Wybór ikonki

umożliwia powrót do listy kart płatniczych.

W celu wyświetlenia szczegółowych danych na temat rachunku (kredytu) wybranej karty kredytowej
należy wybrać odnośnik z numerem rachunku karty lub z nazwa produktu.
Zostanie zaprezentowana formatka SZCZEGÓŁY RACHUNKU (KREDYTU), na której dostępne są
następujące dane:
 Nazwa kredytu - nazwa produktu,
 Numer rachunku karty,
 Przyznany limit,
 Limit wykorzystany,
 Dostępny limit,
 Zablokowane środki,
 Oprocentowanie kredytu,
 Kwota zadłużenia z ostatniego wyciągu,

 Termin spłaty kwoty minimalnej.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

 Minimalna kwota do spłaty,

68
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Historia operacji kartowych
W celu wyświetlenia historii operacji kartowych należy kliknąć w ikonkę
dostępną dla
wybranego rachunku karty kredytowej, a następnie wybrać odnośnik HISTORIA TRANSAKCJI.
Domyślnie zostaną zaprezentowane transakcje z ostatnich 30 dni.
Po wyborze ikonki
transakcji kartowych:

Klient ma możliwość zastosowania dodatkowego filtru wyszukiwania

Formatka z listą operacji kartowych prezentuje następujące dane:
 Nazwa oraz zamaskowany numer rachunku karty kredytowej,

 Data operacji,
 Data księgowania,
 Rodzaj operacji,
 Kwota,
 Saldo rachunku po operacji - kwota oraz waluta odzwierciedlająca saldo po operacji dla
rachunku karty kredytowej.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

 Zakres prezentowanych operacji kartowych: Data rozpoczęcia oraz data zakończenia operacji
w formacie RRRR-MM-DD,
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Wybór opcji KREDYTY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia Klientowi przegląd skróconych
informacji na temat kredytów widocznych w kanale WWW, w tym terminu i kwoty spłaty kolejnej
raty.
Dla każdego kredytu z listy prezentowane są następujące dane:
 Nazwa produktu kredytowego,
 Numer rachunku kredytowego w formacie NRB,
 Saldo kredytu - wartość kwoty salda wraz z walutą,
 Oprocentowanie,
 Termin kolejnej raty,
 Kwota raty.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Jak sprawdzić informacje o posiadanych kredytach?
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Wybór opcji KOMUNIKATY dostępnej ze strony głównej Bankowości Elektronicznej SGB-WWW LITE
umożliwia wyświetlenie listy komunikatów wysyłanych do Klienta przez bank. Nowe komunikaty
wyróżnione są na liście pogrubioną czcionka. Za pomocą komunikatów Klient jest informowany np. o
nowych produktach, promocjach, zmianach oprocentowania itp.
Komunikaty domyślnie posortowane są wg dat otrzymania.
Z poziomu listy komunikatów Klient ma możliwość:
 wyświetlenia menu akcji dla wybranego komunikatu (usunięcie)
 bezpośredniego przejścia do szczegółów wybranego komunikatu, po wyborze danego
komunikatu z listy,
 powrotu do menu głównego.
Lista komunikatów prezentuje następujące dane:
 Data nadania komunikatu,
 Temat

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Jak komunikować się z Bankiem?
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Przykładowa lista otrzymanych komunikatów:

Jak dopasować Usługę Bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE do
swoich potrzeb?
Wybór opcji USTAWIENIA dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia:
 zmianę hasła, za pomocą którego Klient loguje się w systemie,
 prezentację danych Klienta,
 przeglądanie historii operacji na koncie wykonywanych przez wszystkie kanały dostępu,
 przeglądanie limitów (dziennych i jednorazowych) dla poszczególnych kanałów,
 zmianę statusów dostępu dla kanałów.

Rozdział: Usługa bankowości Elektronicznej SGB – WWW LITE

Wybór komunikatu z listy umożliwia wyświetlenie szczegółowych danych komunikatu. Komunikat
nowy po przeczytaniu uzyskuje status przeczytanego i nie będzie wyróżniony pogrubioną czcionką.
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Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis
SGB - Teleserwis to usługa, która pozwala na szybki dostęp do konta przez telefon stacjonarny
z wybieraniem tonowym) lub komórkowy. Usługa Bankowości Elektronicznej SGB Bank - Teleserwis
jest nie tylko usługą automatyczną, gdzie wszystkie polecenia wydawane są za pomocą klawiatury
telefonu, ale umożliwia również połączenie z Doradcą Call Center w ramach usługi z Call Center.
Będąc Użytkownikiem Usługi Bankowości Elektronicznej SGB Bank - Teleserwis korzysta się
z bezpiecznych środków dostępu w postaci:
Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK)
Służy do identyfikacji w procesie logowania. Jest to niepowtarzalny, nadawany przez Bank
identyfikator składający się z cyfr. Klient nie ma możliwości zmiany identyfikatora.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis

Telekod
Telekod umożliwia logowanie do Usługi Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis. Składa się
z 6 cyfr, jednak podczas logowania wymagane jest podanie 3 cyfr wylosowanych przez system np.
w przypadku sześciocyfrowego telekodu „123456” wymóg podania cyfry pierwszej, trzeciej i szóstej
oznacza podanie kodu „136”.
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Jak wygląda menu Teleserwisu?
Menu IVR

1 – Informacje o posiadanych rachunkach
1 – Stan konta
1 – Informacje o rachunkach bieżących
2 – Informacje o posiadanych lokatach
3 – Informacje o kartach kredytowych
4 – Informacje o kartach charge
5 – Informacje o kredytach

2 - Przelewy
1 - Przelewy
3 – Historia i transakcje
1 – Historia operacji na rachunkach bieżących
2 – Historia operacji na rachunkach kart kredytowych
3 – Historia operacji na rachunkach kart charge
4 – Historia operacji na kredytach
4 - Lokaty
1 – Zlecenie założenia lokaty
2 – Informacje o posiadanych lokatach
5 - Oprocentowanie
1 – Oprocentowanie dla klientów prywatnych
1 – Oprocentowanie lokat
1 – Informacje o oprocentowaniu lokat
2 – Pobranie informacji o oprocentowaniu lokat na fax
2 – Oprocentowanie rachunków bieżących

2 – Pobranie informacji o oprocentowaniu rachunków bieżących na fax
3 – Oprocentowanie kredytów
1 – Informacje o oprocentowaniu kredytów
2 – Pobranie informacji o oprocentowaniu kredytów na fax
2 – Oprocentowanie dla klientów instytucjonalnych
1. ………
6 – Kursy walut
1 – Informacje o kursach walut
2 – Pobranie informacji o kursach walut na fax
7 – Zmiana telekodu
0 – Połączenie z doradcą
2 – Aktualne promocje
3 – Konta SGB24
0 – Połączenie z Doradcą
1 – Promocyjne produkty SGB
2 – Bankowość internetowa
3 – Wsparcie Home Banking

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis

1 – Informacje o oprocentowaniu rachunków bieżących

4 – Wsparcie SGB24
5 – Pozostałe informacje
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Jak zalogować się do usługi Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis?
Aby w bezpieczny sposób korzystać z usługi Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis zalogowanie
się do usługi oraz autoryzacja zleconych dyspozycji wymaga podania numeru identyfikacyjnego
Klienta (NIK) oraz telekodu.
Teleserwis dostępny jest pod numerami telefonów:

801 34 00 08
*Numer dostępny dla Klientów w ramach połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych.

61 647 28 90
*Numer dostępny dla Klientów dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy.

Pierwsze logowanie
Krok 1 – Numer Identyfikacyjny Klienta- NIK
 Po połączeniu się z serwisem należy wybrać opcję Informacja o rachunku poprzez naciśnięcie
klawisza 1

Krok 2 – Telekod Klienta
 System poprosi o podanie trzech losowo wybranych cyfr z sześciocyfrowego telekodu
np. „524” oznacza to, że należy podać piątą, drugą i czwartą cyfrę telekodu i zatwierdzenie
poprzez wybranie klawisza #
Krok 3 – Zmiana telekodu
 W trakcie pierwszego poprawnego logowania system wymusi zmianę telekodu
 Jedna cyfra w telekodzie nie może być powtórzona więcej niż 3 razy
 Wprowadzenie nowego hasła należy potwierdzić poprzez naciśnięcie klawisza
 System powraca do głównego menu Teleserwisu

Kolejne logowanie
Krok 1 – Numer Identyfikacyjny Klienta- NIK

#

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis

 System poprosi o wprowadzenie ośmiocyfrowego numeru identyfikacyjnego Klienta
i potwierdzenie przez naciśnięcie klawisza #

75
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

 Po połączeniu się z systemem należy wybrać opcję Informacja o rachunku poprzez wybór
z klawiatury przycisku 1
 System poprosi o wprowadzenie ośmiocyfrowego NIK-u i potwierdzenie przez naciśnięcie
klawisza #
Krok 2 – Telekod Klienta
 System poprosi o podanie trzech losowo wybranych cyfr z sześciocyfrowego telekodu
np. „524” oznacza to, że należy podać piątą, drugą i czwartą cyfrę telekomu i zatwierdzenie
poprzez wybranie klawisza #
 System poprosi o wybranie banku, do którego chcemy się zalogować, a następnie
zatwierdzenie poprzez naciśnięcie klawisza #

Jak zmienić Telekod?
Aby dokonać zmiany aktualnego telekodu na nowy należy:
 Wybrać opcję Informacje o rachunku
opcję Zmiana Telekodu 7

1

a następnie po procesie identyfikacji Klienta wybrać

Jak uzyskać informacje o rachunku?
Aby uzyskać wszelkie informacje o środkach zgromadzonych na rachunkach, wszystkie rachunki
muszą posiadać unikalne identyfikatory wcześniej nadane samodzielnie za pomocą usługi WWW
lub w placówce bankowej przez Pracownika Banku.
1 ,
 Po połączeniu z systemem Teleserwis należy wybrać opcję Informacje o rachunku ….
a następnie po procesie uwierzytelnienia Klienta poprzez wprowadzenie numeru
identyfikacyjnego Klienta oraz telekodu wybrać jedną z poniższych informacji:

Stan rachunku
 Po wybraniu opcji Informacje o rachunku 1 a następnie opcji Stan konta
identyfikatora rachunku, Teleserwis odtwarza informacje o stanie rachunku

1

i wybraniu

Historia rachunku
 Po wybraniu opcji Historia i transakcje
bieżących 1 system umożliwia:


3

a następnie opcji Historia operacji na rachunkach

odsłuchanie informacji o ostatnich operacjach na rachunkach bieżących poprzez
wybranie pozycji 1

Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis

 Po podaniu nowego sześciocyfrowego telekodu system poprosi o potwierdzenie poprzez
powtórne wprowadzenie nowego telekodu, po czym poinformuje o jego zmianie

76



pobranie informacji na fax poprzez wybranie pozycji

Oprocentowanie rachunku
 Po wybraniu opcji Oprocentowanie
1

5

należy wybrać:

- dla klientów prywatnych
- dla klientów instytucjonalnych

 Następnie poprzez dalszy wybór opcji Oprocentowanie rachunków bieżących
umożliwia:

system



odsłuchanie informacji o oprocentowaniu rachunków bieżących poprzez wybranie
pozycji 1



pobranie informacji na fax poprzez wybranie pozycji

Jak wykonać przelew?

 Aby wykonać przelew po połączeniu się z Teleserwisem należy wybrać opcję Informacje
o rachunkach 1 , a następnie po procesie uwierzytelnienia Klienta poprzez wprowadzenie
numeru identyfikacyjnego Klienta oraz telekodu wybrać opcję Przelewy
 Po podaniu identyfikatora rachunku, z którego zostanie wykonana transakcja, identyfikatora
odbiorcy, na rzecz którego zostanie wykonany przelew oraz kwoty przelewu system
przyjmuje dyspozycje do realizacji do wysokości limitu określonego przez Klienta w umowie.

Jak założyć lokatę?
Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis umożliwia założenie oraz uzyskanie informacji
o posiadanych lokatach, a także informacji o oprocentowaniu lokat. Aby założyć lokatę lub odsłuchać
informacje o lokatach posiadanych, zarówno rachunki, jak i depozyty muszą posiadać unikalne
identyfikatory wcześniej nadane samodzielnie za pomocą Usługi Bankowości Elektronicznej
SGB - WWW lub w placówce bankowej przez pracownika Banku.
Po połączeniu się z Teleserwisem należy wybrać opcję Informacje o rachunkach
po procesie uwierzytelnienia Klienta wybrać jedną z poniższych informacji:

1

a następnie

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis

Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis umożliwia złożenie dyspozycji przelewu do
zdefiniowanego odbiorcy. Zarówno odbiorcy, jak i rachunki, z których dokonywane będą transakcje
muszą posiadać unikalne identyfikatory wcześniej nadane samodzielnie przez Klienta
za pomocą usługi Bankowości Elektronicznej SGB - WWW lub w placówce bankowej przez
Pracownika Banku.
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Założenie lokaty
 Aby założyć lokatę należy wybrać opcję Lokaty

4

, a następnie Zlecenie założenia lokaty

1

 Po wprowadzeniu kompletnych danych dotyczących m.in. rodzaju oraz kwoty lokaty
dyspozycja założenia lokaty zostaje przyjęta do realizacji

Informacje o posiadanych lokatach
 Po wybraniu opcji Lokaty

4

należy wybrać Informacje o posiadanych lokatach

 Po podaniu identyfikatora lokaty system umożliwia odsłuchanie informacji dotyczących m.in.
kwoty lokaty czy daty najbliższej kapitalizacji odsetek

Oprocentowanie lokat
 Po wybraniu opcji Oprocentowanie
1

5

należy wybrać:

- dla klientów prywatnych
- dla klientów instytucjonalnych
1

system umożliwia:



odsłuchanie informacji o oprocentowaniu lokat poprzez wybranie pozycji



pobranie informacji na fax poprzez wybranie pozycji

1

Jak sprawdzić informacje o karcie kredytowej i charge?
Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis umożliwia odsłuchanie informacji o stanie
rachunku karty kredytowej i charge, dostępnym limicie kredytowym, bieżącym saldzie zadłużenia,
kwocie spłaty najbliższej raty. Aby uzyskać powyższe informacje posiadane karty muszą posiadać
unikalne identyfikatory wcześniej nadane samodzielnie za pomocą Usługi Bankowości Elektronicznej
SGB - WWW lub w placówce bankowej przez Pracownika Banku.
Po połączeniu się z Teleserwisem należy wybrać opcję Informacje o rachunkach
procesie uwierzytelnienia Klienta wybrać jedną z poniższych informacji:

1

, a następnie po

Stan rachunku karty kredytowej/charge
 Po przejściu do opcji Stan konta
lub Informacje o kartach charge

1
4

należy wybrać Informacje o kartach kredytowych

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis

 Następnie poprzez dalszy wybór opcji Oprocentowanie lokat
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 Po wprowadzeniu identyfikatora karty system odtwarza informacje o stanie rachunku karty
kredytowej/charge

Historia rachunku karty kredytowej/charge
 Po wybraniu opcji Historia i transakcje
rachunkach karty kredytowych
system umożliwia:

a następnie opcji Historia operacji na

lub Historia operacji na rachunkach kart charge



odsłuchanie informacji o ostatnich operacjach na rachunku karty kredytowej/charge
poprzez wybranie pozycji
1



pobranie informacji na fax poprzez wybranie pozycji

Jak uzyskać informacje o kredycie?
Usługa Bankowości Elektronicznej SGB -Teleserwis umożliwia uzyskanie informacji o stanie kredytu,
tzn. aktualnej kwocie kredytu, wysokości i dacie spłaty najbliższej raty. Dostęp do powyższych danych
umożliwiony jest poprzez unikalne identyfikatory wcześniej nadane samodzielnie za pomocą Usługi
Bankowości Elektronicznej SGB - WWW lub w placówce bankowej przez Pracownika Banku.
1

, a następnie po

Stan rachunku
 Po wybraniu opcji Stan konta 1 a następnie opcji Informacje o kredytach 5 i wybraniu
identyfikatora kredytu usługa Teleserwis odtwarza informacje o stanie rachunku
kredytowego

Historia kredytu
 Po wybraniu opcji Historia i transakcje
na kredytach 4 system umożliwia:

a następnie opcji Historia operacji



odsłuchanie informacji o ostatnich operacjach na rachunkach kredytowych poprzez
wybranie pozycji 1



pobranie informacji na fax poprzez wybranie pozycji

Oprocentowanie kredytów
 Po wybraniu opcji Oprocentowanie
1

- dla klientów prywatnych

Wersja na dzień 27.04.2016 r.

5

należy wybrać:

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis

Po połączeniu się z Teleserwisem należy wybrać opcję Informacja o rachunku
procesie uwierzytelnienia Klienta wybrać jedną z poniższych informacji:
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- dla klientów instytucjonalnych
 Następnie poprzez dalszy wybór opcji Oprocentowanie kredytów

usługa umożliwia:



odsłuchanie informacji o oprocentowaniu kredytów poprzez wybranie pozycji
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1

Jak sprawdzić kurs walut?
Poprzez Usługę Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis można uzyskać informacje o kursach
walut, zarówno kursie kupna/sprzedaży pieniądza, kursie kupna/sprzedaży dewiz, jak i średnim kursie
NBP.
Aby uzyskać powyższe informacje należy:
 Po połączeniu się z Teleserwisem wybrać opcję Informacje o rachunku
procesie uwierzytelnienia Klienta wybrać Kursy walut 6

1

a następnie po

 Następnie system umożliwia:
odsłuchanie informacji o kursie walut poprzez wybranie pozycji
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1

Jak korzystać z usługi Call Center?
Usługa ta stanowi łatwy i wygodny dostęp do usług Banku. Po połączeniu z Doradcą Call Center
można uzyskać wsparcie techniczne dotyczące obsługi konta przez WWW, informacje na temat oferty
Banku oraz w przypadku Klientów indywidualnych (osób prywatnych) dodatkowo można sprawdzić
operacje na koncie, czy złożyć dyspozycję z rachunku. Bezpieczeństwo tych operacji zapewnia
nagrywanie rozmów telefonicznych oraz dwie formy weryfikacji Klienta:


Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) oraz Telekod



Pytanie weryfikujące zadawane przez Doradcę Call Center

Aby uzyskać połączenie z Doradcą Call Center należy:
 Po zalogowaniu się do usługi Teleserwis wybrać opcję Połączenie z doradcą 0 lub w
przypadku zlecenia dyspozycji związanej z rachunkiem po zalogowaniu się do usługi
Teleserwis wybrać opcję Informacja o posiadanych rachunkach 1 po czym wybrać opcję
Połączenie z doradcą 0

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - Teleserwis
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 W momencie połączenia z Doradcą Call Center w celu dodatkowego uwierzytelnienia należy
udzielić odpowiedzi na zadane przez Doradcę Call Center pytania

Operacje Call Center dla Klientów indywidualnych (os. prywatnych)
Połączenie z Doradcą Call Center pozwala na bezpośrednie złożenie telefonicznych dyspozycji.
Po pozytywnej weryfikacji Klient ma możliwość:
 Uzyskania informacji o saldzie i historii transakcji
 Założenia lokaty
 Złożenia dyspozycji przelewu zwykłego
 Złożenia dyspozycji przelewu podatkowego, do ZUS
 Złożenia dyspozycji przelewu pomiędzy kontami własnymi

Wsparcie Call Center

Poprzez usługę Call Center możliwe jest również uzyskanie pomocy w zakresie obsługi konta przez
WWW. Połączenie z Doradcą Call Center pozwala na uzyskanie pomocy dotyczącej m.in:
 Zastrzeżenia środków dostępu
 Zablokowania/cofniecie blokady jednego z kanałów dostępu tzn. Internetu, Teleserwisu,
Serwisu SMS
 Odblokowania indywidualnych haseł dostępu
 Wsparcia technicznego np. właściwego skonfigurowania przeglądarki, pierwszego logowania
 Aktywacji karty TAN

Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - SMS
Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - SMS zapewnia dostęp do prowadzonych w Banku rachunków
z wykorzystaniem usługi SMS. Usługa udostępnia możliwość złożenia zapytania lub dyspozycji
poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednim poleceniem (tzw. funkcje aktywne)
lub powiadamia o wystąpieniu określonego zdarzenia np. zalogowaniu się poprzez WWW, stanie
dostępnych środków na rachunku (tzw. funkcje pasywne).
Rodzaje pakietów można zmieniać zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji.
Informacje te można uzyskać:

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - SMS

 Zgłoszenie o ponowne nadanie Identyfikatora ID
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 Podając w Banku konkretny numer telefonu, na jaki mają być wysyłane wiadomości SMS
(w informacji SMS wysłanej do Banku należy podać swój telekod kod oraz odpowiednie
polecenie)
 Wysyłając wiadomość SMS z dowolnego telefonu komórkowego podając dodatkowo
identyfikator ID (identyfikator musi być dokładnie odwzorowany, ponieważ system rozróżnia
małe i wielkie litery), Telekod i identyfikator rachunku oraz treść polecenia na numer telefonu

661 00 12 12
Każdy użytkownik usługi SMS korzysta z bezpiecznych środków dostępu w postaci:
Identyfikator ID
Służy do identyfikacji przy logowaniu do konta internetowego. Jest to niepowtarzalny, nadawany
przez Bank identyfikator, który otrzymuje każdy Użytkownik usługi. Składa się z cyfr i/lub liter, należy
go chronić i nie udostępniać osobom trzecim.
Telekod
Telekod składa się z 6 cyfr, umożliwia autoryzację złożonych zleceń przez Usługę Bankowości
Elektronicznej - SMS.

Jakie powiadomienie można otrzymać z Banku?
Do funkcji pasywnych Usługi Bankowości Elektronicznej SGB - SMS należą wszelkiego rodzaju
powiadomienia wysyłane na wcześniej wskazany numer telefonu komórkowego. Powiadomienia
wysyłane samoczynnie po wystąpieniu określonego zdarzenia dotyczą:
 Wysokości salda rachunku
 Dokonanej transakcji kartowej
 Zalogowania do serwisu WWW/Teleserwis
 Nieudanego logowania do serwisu WWW/Teleserwis
 Zrealizowania przelewu (wycofane z oferty Banku)
 Zmiany salda rachunku (wycofane z oferty Banku)

Status przelewu
System wysyła SMS w formie powiadomienia na numer telefonu podany w Banku. Wysyłane
informacje dotyczą:
 Realizacji złożonej dyspozycji przez usługę WWW, Teleserwis lub SMS (wycofane z oferty
Banku)
Zrealizowano przelew
Z rach: 42 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Na rach: 25 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - SMS

 Odrzucenia przelewu
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Kwota: 200.00
PLN
Data: 27.06.13 – 12:40
 Odrzucenia złożonej dyspozycji przez usługę WWW, Teleserwis lub SMS
Odrzucono przelew
Z rach: 42 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Na rach: 25 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Kwota: 200.00
PLN
Data: 27.06.11 – 11:10

Wysokość salda na rachunku
Raz dziennie wysyłany jest komunikat o treści:
Stan rachunku
Rachunek nr: 42 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Saldo bieżące: 2200
PLN
Dostępne srodki: 2200
Data: 01.07.13 – 14:55

Zmiana salda rachunku (wycofane z oferty Banku)

Zmiana salda
Rach nr: 42 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Waluta: np. PLN
Saldo poprz: 2600
Saldo biez: 2400
Kwota dostępna: 2250
Data: 17.01.2013 – 19:00

Dokonana transakcja kartowa
Wysyłane powiadomienia dotyczą każdej operacji kartowej zarówno gotówkowej, jak
i bezgotówkowej na rachunku, dokonanej kartą główną lub dodatkową. Po dokonaniu transakcji
wysyłany jest komunikat o treści:
Transak. kartowa
Rach. nr : 42 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Typ: bezgotówkowa
Kwota: 200 PLN
Nr karty: 4200000
Miejsce transakcji: Market Poznań
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - SMS

Każdorazowo po zmianie salda rachunku system wysyła powiadomienie w formie SMS o treści:
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Dost. srodki: 3650,51

Zalogowanie się do systemu WWW/Teleserwis
System każdorazowo informuje o zalogowaniu się do usługi Internet lub Teleserwis poprzez SMS
o treści:
Logowanie do Internetu
Data: 23.02.13 – 15:50

Logowanie do Teleserwisu
Data: 12.02.13 – 22:10

Nieudane zalogowanie do systemu WWW/Teleserwis
System każdorazowo informuje o nieudanym zalogowaniu się do usługi Internet lub Teleserwis
poprzez SMS o treści:
Nieudane logowanie do Internetu
Data: 01.07.13 – 12:10

Nieudane logowanie do Teleserwisu
Data: 01.07.13 – 10:03

Jak wysłać zapytanie SMS do Banku?
Do funkcji aktywnych należą wszystkie powiadomienia wysyłane na żądanie Klienta. Aby uzyskać
odpowiedź na pytanie należy z zadeklarowanego wcześniej w placówce numeru telefonu
(identyfikacja odbywa się wówczas po numerze telefonu i telekodzie) lub dowolnego numeru
telefonu komórkowego (identyfikacja odbywa się po identyfikatorze ID i telekodzie) wysłać SMS
o odpowiedniej treści na numer:

661 00 12 12

Uwaga! Jeżeli Klient posiada oddzielne środki dostępu do poszczególnych rachunków podczas
wysyłania zapytań do Banku, istnieje konieczność każdorazowo podania identyfikatora ID
dla danego rachunku.
Powiadomienia wysyłane na żądanie dotyczą:
 Stanu rachunków
 Wykazu ostatnich pięciu operacji na rachunku (miniwyciąg SMS)
 Informacji o zdefiniowanym odbiorcy
 Wykonania przelewu
 Kursu walut

W poniżej zamieszczonych przykładach przyjęto:


ID



TELEKOD 123456

12345678

Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - SMS

Odpowiedź z Banku przekazywana jest na numer telefonu, z którego wysłano zapytanie.
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Stan rachunków
 Aby uzyskać informację o stanie rachunku należy wysłać SMS o treści:
#ID#TELEKOD#SL#Rx#
Przykład: #12345678#123456#SL#R1#
R – oznacza rachunek bieżący
x – oznacza identyfikator rachunku
Uwaga! W przypadku, gdy SMS z dyspozycją wysłano z numeru telefonu podanego w Banku nie
jest wymagane podawanie identyfikatora ID.
 Odpowiedź z Banku zostanie przesłana w formie powiadomienia SMS o treści:
Stan z: 12.02.2013 – 14:55
Rach. nr: 42 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Wal: PLN
Saldo biez: 2652,41
Limit przyz: 800,00
Limit wyko: 0,00
Dost. srodki: 2520,25

Wykaz ostatnich operacji na rachunku
 Aby pobrać miniwyciąg należy wysłać SMS o treści:

Przykład: #12345678#123456#HS#R1#
R – oznacza rachunek bieżący
x – oznacza identyfikator rachunku
Uwaga! W przypadku, gdy SMS z dyspozycją wysłano z numeru telefonu podanego w Banku nie
jest wymagane podawanie identyfikatora ID.
 Odpowiedź z Banku zostanie przesłana w formie powiadomienia SMS o treści:
15.03.2013, 250PLN, Przelew na konto oszczędnościowe
19.03.2013, 102,51PLN, Kapitalizacja odsetek – lokata nr umowy 160000000
23.03.2013, 140,20PLN, Przelew zewnętrzny – zapłata faktury 10/2010
26.03.2013, 25,07PLN, Kapitalizacja odsetek – lokata nr umowy 170000000
02.04.2013, 250PLN, Przelew na konto oszczędnościowe

Informacje o zdefiniowanym odbiorcy
 Aby sprawdzić dane wcześniej zdefiniowanego odbiorcy należy wysłać SMS o treści:
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - SMS

#ID#TELEKOD#HS#Rx#
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#ID#TELEKOD#OD#Ox#
Przykład: #12345678#123456#OD#O1#
O – oznacza zdefiniowanego odbiorcę
x – oznacza identyfikator odbiorcy
Uwaga! W przypadku, gdy SMS z dyspozycją wysłano z numeru telefonu podanego w Banku nie
jest wymagane podawanie identyfikatora ID.
 Odpowiedź z Banku zostanie przesłana w formie powiadomienia SMS o treści:
Odbiorca nr 1:
RTV – Anna Kowalska ul. Długa 2 00-002 Warszawa
Rachunek nr: 41 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Wykonanie przelewu
 Aby wykonać przelew na zdefiniowane konto odbiorcy należy wysłać SMS o treści:
#ID#TELEKOD#PR#Rx#Ox#KWOTA#TRESC#

Uwaga! W przypadku, gdy SMS z dyspozycją wysłano z numeru telefonu podanego w Banku nie
jest wymagane podawanie identyfikatora ID.
Przykład: #12345678#123456#PR#R1#O1#250,00#ZAPŁATAZAFAKTURENR10/2010#
 Odpowiedź z Banku zostanie przesłana w formie powiadomienia SMS. Wysyłane informacje
dotyczą:
 Wykonania przelewu
Zlecenie przyjęte do realizacji
 Realizacji złożonej dyspozycji przez usługę WWW, Teleserwis lub SMS (wycofane z oferty
Banku)
Zrealizowano przelew
Z rach: 42 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Na rach: 25 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Kwota: 200.00
Waluta: PLN
15.03.2013
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - SMS

R – oznacza rachunek bieżący
O – oznacza zdefiniowanego odbiorcę
x – oznacza identyfikator np. rachunku, odbiorcy, lokaty
KWOTA – przykładowe słowo KWOTA należy zamienić na zapisaną w formacie
liczbowym kwotę z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku
np. 250,00
TRESC - przykładowe słowo TRESC należy zamienić na słowny opis tytułem
max. 35 znaków
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14:15
 Odrzucenia złożonej dyspozycji przez usługę WWW, Teleserwis lub SMS (wycofane
z oferty Banku)
Odrzucono przelew
Z rach: 42 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Na rach: 25 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Kwota: 200.00
Waluta: PLN
15.03.2013
14:15

Informacje o kursach walut
 Aby sprawdzić informacje o kursach walut należy wysłać SMS o treści:
#ID#TELEKOD#WL#WALUTA#Rx#
WALUTA – przykładowe słowo WALTA należy zmienić na kod waluty, np. EUR
R – oznacza rachunek bieżący
x – oznacza identyfikator np. rachunku, odbiorcy, lokaty
Uwaga! W przypadku, gdy SMS z dyspozycją wysłano z numeru telefonu podanego w Banku nie
jest wymagane podawanie identyfikatora ID.

Przykład:#12345678#123456#WL#USD#R1#

Kurs sred: 3,8673
Kurs kupna pien: 3,7848
Kurs sprzed. pien: 3,9242
Kurs kupna dewiz: 3,7998
Kurs sprzed. dewiz: 3,9451
Jednostka: 1
Uwaga! W przypadku gdy zlecenie zostało wysłane SMS-em z innego niż podany w Banku numeru
telefonu powiadomienie o realizacji lub odrzuceniu przelewu wysyłane jest na numer, z którego
zainicjowano zlecenie oraz dodatkowo ze względów bezpieczeństwa na numer podany w Banku.

Rozdział: Usługa Bankowości Elektronicznej SGB - SMS

 Odpowiedź z Banku zostanie przesłana w formie powiadomienia SMS o treści:

87
Wersja na dzień 27.04.2016 r.

