KLIENCI WYKORZYSTUJĄCY
MOBILNĄ MTOKEN
1.
2.
3.
4.

PO

RAZ

PIERWSZY

APLIKACJĘ

Zainstalować na smartfonie aplikację mobilną mToken Asseco MAA ze Sklepu Play.
Uruchomić stronę internetową Banku: www.bsnowe.com.pl.
Wybrać Bankowość Elektroniczną / Klienci detaliczni CBP.
Wpisać dziewięcioznakowy nr ID otrzymany z Banku rozpoczynający się od
NO……..

zrzut 1
5. Wpisać ośmioznakowe hasło otrzymane wiadomością SMS, które jest ważne przez
24 godziny.

zrzut 2
6. Następnie pojawi się okno z informacją:
Do autoryzacji urządzenia wymagana jest aplikacja mToken Asseco MAA, kliknąć –
POSIADAM APLIKACJĘ.
7. Wyświetli się sześciocyfrowy Kod aktywacyjny, który należy wpisać do aplikacji
mobilnej mToken Asseco MAA.
8. Do aplikacji mobilnej wpisać kod SMS, który został wysłany po wpisaniu
powyższego kodu aktywacyjnego.
9. Wpisać swój własny kod od 5 do 8 cyfr, który będzie służył do logowania do aplikacji
mobilnej mToken oraz do podpisywania przelewów i autoryzacji innych zleceń.
10. Ponownie zalogować się do bankowości internetowej, podając nr ID - zrzut 1.
11. Wpisać ośmioznakowe hasło wcześniej otrzymane wiadomością SMS - zrzut 2.
12. Wpisać swoje własne indywidualne hasło, które będzie służyło do logowania do
aplikacji, składające się od 10 do 24 znaków oraz spełniające podane wymagania.

zrzut 3
13. Podczas kolejnych logowań (po ustaleniu własnego hasła) najpierw należy
wprowadzić nr ID a następnie wprowadzić tylko wybrane losowo przez system znaki
z hasła.

zrzut 4
Na załączonym przykładzie hasło to BsNowenadWisla12!#, wprowadzamy wówczas : pole
1 – B, pole 2 – s, pole 3 – N, pole 4 – o, pole 5 – w, pole 14-a, pole 15-1, pole16-2.
14. Po wpisaniu hasła pojawi się poniższe okno:

zrzut 5
15. Należy zalogować się do aplikacji mobilnej mToken Asseco MAA kodem ustalonym
w pkt.9) i uwierzytelnić klikając „akceptuj” (ponownie wpisać kod).

KLIENCI WYKORZYSTUJĄCY PO RAZ PIERWSZY DO LOGOWANIA
KOD SMS + PIN
LOGOWANIE
1. Uruchomić stronę internetową Banku: www.bsnowe.com.pl.
2. Wybrać Bankowość Elektroniczną / Klienci detaliczni CBP.
3. Wpisać dziewięcioznakowy nr ID otrzymany z Banku rozpoczynający się
od NO……..

zrzut 1
4. Wpisać ośmioznakowe hasło otrzymane wiadomością SMS, które jest ważne przez
24 godziny.

zrzut 2
5. Zatwierdzić tymczasowe hasło kodem SMS.

zrzut 3

6. Wpisać swoje własne indywidualne hasło, które będzie służyło do logowania do
aplikacji, składające się od 10 do 24 znaków oraz spełniające podane wymagania.

zrzut 4
7. Zatwierdzić kodem otrzymanym wiadomością SMS.
8. Podczas kolejnych logowań (po ustaleniu własnego hasła) najpierw należy
wprowadzić nr ID a następnie wprowadzić tylko wybrane losowo przez system znaki
z hasła.

zrzut 5
Na załączonym przykładzie hasło to BsNowenadWisla12!#, wprowadzamy wówczas : pole
1 – B, pole 2 – s, pole 3 – N, pole 4 – o, pole 5 – w, pole 14-a, pole 15-1, pole16-2.
9. Zatwierdzić kodem otrzymanym wiadomością SMS.

AUTORYZACJA
1. Przy wykonywaniu przelewu po raz pierwszy, należy wpisać tymczasowy PIN
autoryzacyjny otrzymany wiadomością SMS; uwaga jeśli minęły 72 godziny od jego
otrzymania, prosimy o kontakt z Bankiem (tel. 52 33 28 507).
2. Wprowadzić nowy, indywidualny PIN autoryzacyjny składający się od 4 do 8 cyfr,
potwierdzić wpisując ponownie.

zrzut 6
3. Zatwierdzić kodem otrzymanym wiadomością SMS.
4. Kolejne autoryzacje będą wymagały wprowadzenia zdefiniowanego w pkt.2. PIN-u do
podpisu oraz kodu SMS.

