Logowanie do systemu CUI hasłem maskowanym
W celu zalogowania się do CUI, należy uruchomić w przeglądarce internetowej stronę
http://www.bsnowe.com.pl, następnie należy wybrać [bankowość elektroniczna] – [klient
detaliczny].

Drugim sposobem jest bezpośrednie wpisanie w przeglądarce adresu: https://bank.cui.pl/nowe
Krok 1 – identyfikacja klienta
W polu Identyfikator użytkownika należy podać nazwę użytkownika nadaną przez Bank (6
znaków). W przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzonych znaków.

Krok 2 – Klucz
W polu [Hasło] należy podać tylko kolejne znaki hasła tymczasowego przekazanego przez
Bank. Resztę kratek należy pozostawić pustą. Po wpisaniu hasła naciskamy [Zatwierdź].

Krok 3 – hasło
W kroku tym należy podać hasło, które będzie służyło do kolejnych logowań. Hasło musi
mieścić się w przedziale 10-24 znaków, może zawierać wyłącznie litery od a do z (małe i
duże, bez polskich znaków diakrytycznych: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) oraz cyfry.

Jeżeli hasło zostało wprowadzone poprawnie w obu polach, po naciśnięciu [Zatwierdź]
system zapisuje je przechodząc do strony z informacją o kliencie i listą rachunków, do
których zdefiniowano dostęp przez Internet.

Podczas kolejnych logowań (po ustaleniu własnego hasła) wprowadzamy tylko wybrane
losowo przez system znaki z hasła. Na przykład hasło to bsnowe1234, wprowadzamy
wówczas : pole 2 – s, pole 6 – e, pole 8 – 2, pole 9 – 3, pole 10 – 4
W przypadku poprawnego wprowadzenia odpowiednich znaków hasła i naciśnięciu
[Zatwierdź], klient ujrzy listę rachunków, do których zdefiniowano dostęp przez Internet.
II. Ustalenie hasła do podpisywania zleceń - Token RSA / autoryzacja przelewów

Poniższy opis dotyczy nowych klientów bankowości elektronicznej.
Po zalogowaniu do systemu należy zdefiniować hasło, służące do autoryzacji zleceń przy
pomocy tokena. Robimy to naciskając w menu Hasła, a następnie Zmiana Hasła Tokena
RSA.

W polu Klucz wpisujemy tylko aktualne wskazanie tokena, natomiast w dwóch wierszach
poniżej należy wpisać nowe hasło oraz nacisnąć przycisk [Zatwierdź].
W trakcie autoryzacji przelewów, w polu Klucz należy wprowadzić swoje hasło oraz 6 cyfr
wyświetlonych przez tokena i nacisnąć przycisk [Zatwierdź].
Uwaga: Hasło musi zawierać od 4 do 8 dowolnych znaków. Nie może zaczynać się od
znaku 0 (zero).

