Nowa Aplikacja Autoryzacja BS Grodkow (mobileNet) pozwala użytkownikowi na:
• Dostęp szczegółowych do informacji o produktach, które posiada w bankowości elektronicznej takich jak:
◦ rachunki,
◦ karty (debetowe i kredytowe),
◦ lokaty,
◦ kredyty;
• Wyświetlanie informacji szczegółowych, w tym dostępne środki i saldo, wyświetlanie historii i blokad;
◦ przelewów krajowych (w tym ZUS),
◦ przelewów własnych,
◦ doładowań telefonów
• Wykonywania transakcji, również na podstawie historii:
• Autoryzacji transakcji wykonywanych poprzez ebanknet.

Aplikacja jest pobrania w sklepach internetowych App Store i Google Play, najlepiej poprzez
mobilną wersje strony : https://www.bsgrodkow.pl gdzie są linki do odpowiednich dostawców.

Nie należy pobierać aplikacji z niezaufanych źródeł! Aplikację można pobrać i zainstalować, jeśli urządzenie
mobilne posiada system operacyjny w wersji minimum Android 8.0 lub iOS 13.2 (albo nowsze).

Parowanie aplikacji instrukcja
1.1. Generowanie kodu parującego
• W bankowości elektronicznej w “Mój profil” wybierz “Mobilna autoryzacja”;
• Wybierz "Aktywuj mobilną autoryzację przez SMS"; • Wybierz autoryzację przez SMS;

• Wygeneruj SMS z kodem;

• Podaj otrzymany kod 13-znakowy parujący ;

• Na urządzenie mobilne zostanie wysłany SMS z kodem parującym.

1.2. Parowanie urządzenia mobilnego
Po uruchomieniu aplikacji wybierz "Rozpocznij". Zaczyna się proces parowania urządzenia mobilnego.
• Krok 1 - podaj otrzymany kod parujący;

• Krok 2 - podaj login do bankowości elektronicznej;
•

• Krok 3 - ustal swój indywidualny kod PIN służący do logowania się na poprawny profil w aplikacji mobilnej;

• Krok 4 - wpisz ponownie utworzony wcześniej indywidualny kod PIN;
• Jeśli telefon posiada czytnik linii papilarnych lub inne metody logowania biometrią, to istnieje możliwość użycia
ich do logowania do aplikacji;

• Krok 5 - nadaj nazwę tworzonego profilu, która ułatwi jego identyfikację;

• Jeśli proces przebiegnie bez błędów, wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym sparowaniu urządzenia i
wyświetli się główny ekran logowania dla sparowanych użytkowników;

• Od teraz użytkownik (po zalogowaniu na wybrany profil przy użyciu kodu PIN nadanego przy parowaniu lub
biometrii (odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy)

