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Portfel SGB Instalacja Blika Jak używać

+

Kliknij na obrazek powyżej żeby obejrzeć film instruktażowy

https://www.youtube.com/watch?v=KcLqav_dbuI
https://www.youtube.com/watch?v=KcLqav_dbuI
https://www.youtube.com/watch?v=tPCpLtwyMFg
https://www.youtube.com/watch?v=tPCpLtwyMFg
https://www.youtube.com/watch?v=neBCaFOaCFc
https://www.youtube.com/watch?v=neBCaFOaCFc


Opis produktu

 Usługa BLIK umożliwia dokonywanie transakcji przy użyciu kodów BLIK generowanych w

aplikacji mobilnej Portfel SGB, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

 Klient, który chce korzystać z BLIKA musi posiadać w Banku kartę debetową wydaną do

rachunku, do którego chce mieć wydanego BLIKA.

 Do korzystania z BLIKA potrzebna jest wyłącznie aplikacja mobilna Portfel SGB. Aplikacja

dostępna jest zarówno na systemie iOS jak i Android.

 BLIK jest nowoczesnym instrumentem płatniczym, który jest oferowany przez Banki

Spółdzielcze i SGB-Bank S.A. przy współpracy z Polskim Systemem Płatności.

 BLIK umożliwia dokonywanie:

 płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych

akceptujących BLIKA, w tym płatności w Internecie,

 wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem BLIK,

 wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych świadczących

taką usługę na terenie kraju,



Opis produktu

Blik umożliwia dokonywanie:

• Natychmiastowych przelewów BLIK (tzw. P2P – przelewy na numer telefonu) – Bank realizuje 

przelew dzięki powiązaniu numeru telefonu z rachunkiem odbiorcy 

• Operacje BLIKIEM mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku 

• W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy może wystąpić z wnioskiem 

o wydanie BLIKA

• Standardowe limity dzienne do BLIKA – dla klientów indywidualnych/instytucjonalnych

• wypłat gotówki                        1.500,00 PLN/2.000,00 PLN 

• transakcji bezgotówkowych    3.000,00 PLN/5.000,00 PLN

• Maksymalny dzienny limit globalny na usłudze BLIK wynosi 10.000,00 PLN.



Silne strony produktu

• Nowoczesne, wygodne i szybkie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.
• Bezpieczne rozwiązanie przy płatnościach internetowych – potwierdzenie 

transakcji następuje z wykorzystaniem jednorazowego kodu BLIK, który jest 
ważny 120 sekund.

• Wygoda przy wypłacie gotówki z bankomatów – brak ryzyka utraty karty bądź 
kradzieży danych

• Wygoda przy transakcjach internetowych – brak konieczności dodatkowego 
logowania do bankowości internetowej i wprowadzania danych karty 
płatniczej.

• Możliwość wykonania przelewu natychmiastowego na numer telefonu innego 
użytkownika BLIK



Grupa docelowa

Klienci indywidualni oraz instytucjonalni posiadający w Banku rachunki 
oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki bieżące lub pomocnicze w PLN oraz 

aplikację mobilną Portfel SGB



Kodem Blik można dokonywać operacji

Płatności w punktach handlowo-usługowych (terminale płatnicze POS)
płatności przez internet
wypłaty gotówki z bankomatów

Płatności BLIK mogą być wykorzystywane tylko na terenie Polski w 
bankomatach i terminalach płatniczych POS, które są oznakowane 
znakiem towarowym BLIK.



BLIKIEM można dokonywać operacji autoryzowanych do wysokości kwoty dostępnej 
na rachunku pomniejszonej o nierozliczone operacje dokonane instrumentami 
płatniczymi, z uwzględnieniem limitów dziennych dla transakcji BLIK.

W przypadku kilku instrumentów płatniczych wydanych do tego samego rachunku, 
działają one w oparciu o tę samą kwotę dostępną na rachunku.

Każdorazowa autoryzacja powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości 
autoryzowanej transakcji na okres 7 dni – bez względu na to, czy transakcja doszła do 
skutku.

Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji, Bank nie otrzyma informacji o 
obciążeniu rachunku, blokada zostaje zniesiona – wówczas obciążenie rachunku 
kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami może nastąpić po upływie 7 dni



Jak korzystać z BLIKA?

.

Jak korzystać z BLIKA?

W bankomacie lub na stronie sklepu internetowego wybierz BLIK. 

Płatność zrealizujesz wpisując jednorazowy, sześciocyfrowy kod 

wygenerowany w swojej aplikacji, następnie zatwierdzić go PIN-em 

na smartfonie. Tak samo zrób w sklepie stacjonarnym – potwierdź 

sprzedawcy, że płacisz BLIKIEM.

Jak płacić BLIKIEM w internecie?

1. Wybierz „Płatność BLIK”.

2. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji Portfel SGB.

3. Wpisz kod na stronie internetowej.

4. Potwierdź płatność w swoim smartfonie



Jak korzystać z BLIKA?

.

Jak płacić BLIKIEM w sklepie?

1. Poinformuj sprzedawcę: płacę BLIKIEM!

2. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji Portfel SGB.

3. Wpis kod na terminalu.

4. Potwierdź płatność w aplikacji Portfel SGB.

Jak wypłacać BLIKIEM w bankomacie?

1. Sprawdź czy bankomat akceptuje wypłatę BLIK.

2. Wybierz opcję wypłaty BLIK.

3. Wybierz kwotę wypłaty.

4. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji Portfel SGB i wpisz go w bankomacie.

5. Potwierdź płatność w aplikacji Portfel SGB.


