
 

 

 

 

 

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE 

Wyciąg z przewodnika dla klienta 

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Call Center –  wsparcie, serwis telefoniczny  
801 34 00 08 dla połączeń krajowych, opłata jak za połączenie lokalne 
 +48 61 647 28 90 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy  
 
Call Center – produkty promocyjne SGB  
800 888 888  dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne  
+ 48 61  647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy 
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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. 

 

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. 

 

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 SGB-WWW, 

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: 

  
 W polu Identyfikator należy wprowadzić Identyfikator ID nadany przez Bank 

 
Krok 2 – Hasło Klienta 
 

 W polu Klucz należy wprowadzić: 
 



 
 

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

o hasło stałe do logowania (jeśli Klient autoryzuje transakcje za pomocą kodu jednorazowego z 

karty TAN lub kodu jednorazowego SMS), 

o 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 
 
Pierwsze logowanie do aplikacji Bankowości Elektronicznej SGB-WWW LITE wymaga zmiany hasła. 
 

 
 
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.   

Strona główna systemu 

 
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. 

 

 

 

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: 

 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). 

  



 
 

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. 

 

 

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, 

 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, 

 Limit dzienny - maksymalna kwota operacji dziennych 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, 
 

 
 

 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 operacji. 

 
 
Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania dla operacji należy wybrać przycisk SZUKAJ. 

Lista operacji prezentuje następujące dane: 

 Kwota operacji - kwota operacji wraz z walutą, 

 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 

 
 
 

Jak wykonać przelew? 

 
Wybór opcji PRZELEWY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia: 

 wykonanie nowego przelewu zwykłego, 

 wykonanie nowego przelewu na rachunek własny, 

 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. 

 

 
        

 

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, 

 Na rachunek - wybrać rachunek do uznania z listy dostępnych 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. 



 
 
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. 

 

 

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 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, 

 Zapisanie odbiorcy jako - należy zdefiniowac skróconą nazwę odbiorcy. Po autoryzacji przelewu 

odbiorca będzie dostępny na liście odbiorców/szablonów w sekcji ODBIORCY/SZABLONY. 

 
 

 

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, 

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

 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, 

 Kwota, 

 Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie DD-MM-RRRR (domyślnie prezentowana jest 
data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka kalendarza. 



 
 
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. 

 
 
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, 

 Identyfikacja 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. 

 



 
 
 
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. 

 
 
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. 
 
 
 
 

Lista złożonych przelewów 
 
Po wyborze opcji  PRZELEWY dostępnej ze strony głównej aplikacji Klient ma możliwość podglądu listy 
złożonych przelewów. 
 



 
Wskazanie przelewu z listy umożliwia podgląd danych wybranego przelewu: 
 

 
 
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. 
 
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? 

 
 

Nowe doładowanie 
 
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. 

 

 
 



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. 

 
Wybór opcji DOŁADOWANIA dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia wyświetlenie listy złożonych 
dyspozycji doładowań telefonów. 
Na liście dostępne są następujące informacje dotyczące doładowań: 

 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: 

 

 
 
 
 
 

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: 

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

 
 
 
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: 

 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. 

 

 
 
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: 

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

 Rodzaj oprocentowania, 

 Typ lokaty, 

 Kwota, 

 Okres lokaty - pole wypełniane automatycznie po wybraniu typu lokaty, 

 Sposób zadysponowania lokatą, gdy termin lokaty dobiegnie końca. 



 
 
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. 

 
Uwaga: Zatwierdzenie zerwania lokaty wymaga autoryzacji za pomocą środka autoryzacji przypisanego do Klienta. 
 

 

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. 
 



 
 
Uwaga: Zatwierdzenie zerwania lokaty wymaga autoryzacji za pomocą środka dostępu przypisanego do Klienta. 
  

 
 
Na formatce potwierdzającej zerwanie lokaty prezentowana jest dodatkowo kwota i waluta naliczonych 
odsetek. 
 
 
 

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. 

 

Lista kart płatniczych prezentuje następujące dane: 
 Rodzaj karty - debetowa/kredytowa, 
 Posiadacz - dane posiadacza karty, 
 Dostępne środki - kwota oraz waluta. 

 

 
 
 
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, 

 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, 

 Minimalna kwota do spłaty, 

 Termin spłaty kwoty minimalnej. 

 

 
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  Klient ma możliwość zastosowania dodatkowego filtru wyszukiwania transakcji 
kartowych: 

 



 
 

 
Formatka z listą operacji kartowych prezentuje następujące dane: 

 Nazwa oraz zamaskowany numer rachunku karty kredytowej, 

 Zakres prezentowanych operacji kartowych: Data rozpoczęcia oraz data zakończenia operacji w 
formacie RRRR-MM-DD, 

 Data operacji, 

 Data księgowania, 

 Rodzaj operacji, 

 Kwota, 

 Saldo rachunku po operacji - kwota oraz waluta odzwierciedlająca saldo po operacji dla rachunku 
karty kredytowej. 



 
 
 
 
 

Jak sprawdzić informacje o posiadanych kredytach? 

 
 
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. 

 



 
 
 
 
 

Jak komunikować się z Bankiem? 

 
 
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 

Przykładowa lista otrzymanych komunikatów: 
 



 
 
 
Wybór komunikatu z listy umożliwia wyświetlenie szczegółowych danych komunikatu. Komunikat nowy po 
przeczytaniu uzyskuje status przeczytanego i nie będzie wyróżniony pogrubioną czcionką. 
 
 
 

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. 

 


