SGB Bank24 dla Twojej firmy
Pierwsze logowanie





Uruchomienie usługi SGB Bank24 następuje w ciągu dwóch dni roboczych od daty
podpisania umowy z Bankiem, w tym czasie dostęp do SGB Bank24 może być nieaktywny.
Po tym okresie można przystąpić do pierwszego logowania.
Logowanie do usługi odbywa się z serwisu internetowego www.bstczew.pl
Po wybraniu strony logowania – SGB Bank24 korporacyjne - otworzy się okno logowania.
W zależności od sposobu, w jaki użytkownik SGB Bank24 będzie logował się do usługi
okno logowania będzie wyglądało:

Logowanie z użyciem hasła stałego lub tokena
Wybierz typ logowania – logowanie
hasłem/tokenem
W tym polu należy wpisać Identyfikator ID
np. SG0R21. Znajdziesz go na ostatniej
stronie Umowy o Usługi Bankowości
Elektronicznej

W zależności od tego, w jaki sposób
będziesz się logował do SGB Bank24 – za
pomocą hasła stałego, czy wskazania tokena
wpisz w tym polu:
- hasło stałe do logowania przekazane
przez Bank lub
- wskazanie tokena

Logowanie z użyciem karty chipowej
Uwaga! Zanim przystąpisz do logowania zainstaluj czytnik do karty chipowej, według
następujących zasad:
 zainstaluj sterownik Czytnika do kart chipowych
 zainstaluj oprogramowanie Java Sun
 podłącz czytnik do gniazda USB w komputerze
Pliki niezbędne do przeprowadzenia instalacji sterowników można pobrać bezpośrednio ze
strony www.bstczew.pl (zakładka Bankowość Elektroniczna – Pliki do pobrania).

Następnie po przeprowadzeniu instalacji i podłączeniu czytnika do karty chipowej włóż kartę
do czytnika oraz:
wybierz typ logowania – logowanie kartą

W otwartym oknie wprowadź PIN do karty
chipowej

Zmiana hasła podczas pierwszego logowania
Jeśli zdecydowałeś się na korzystanie z hasła stałego lub tokena podczas logowania do
SGB Bank24, przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła stałego nadanego
przez Bank lub w przypadku korzystania z tokena, o ustanowienie prywatnego hasła
powiązanego z tokenem. Prosimy wówczas o stosowanie poniższych zasad:
 hasło może mieć 4 do 8 znaków (może składać się wyłącznie z cyfr lub cyfr i liter)
 małe i duże litery są rozróżniane przez system
 nie można stosować polskich znaków i znaków specjalnych tj. znaków
interpunkcyjnych, nawiasów, symboli np. @,#,$,%,&,*,!, /

Szczegółowe

informacje
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SGB
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znajdziesz

w Przewodniku dla Klienta, który znajduje się na stronie internetowej www.bstczew.pl
w zakładce Bankowość Elektroniczna – Pliki do pobrania oraz w placówce Banku. W przypadku
pytań prosimy o kontakt z naszym Doradcą Call Center 801 34 00 08 lub (+48) 61 647 28 90
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 22:00.

Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników SGB Bank24

