
ZMIANY W BANKOWOŚCI INTERETOWEJ 
SGB24 ORAZ SGB24 BIZNES

1 Rozbudowa komunikatów dla przelewów odroczonych.
W Bankowości Internetowej na ekranie potwierdzenia przelewu przygotowaliśmy specjalny 
komunikat dla przelewów odroczonych, dla których użytkownik wybrał opcję braku bloka-
dy środków dla przelewu. Po przejściu do drugiego kroku (dodania przelewu) w polu “Do-
datkowe informacje” pojawi się komunikat informujący o liczbie dni przez które będzie po-
dejmowana próba realizacji. Przykładowa treść komunikatu: “W przypadku braku środków 
na rachunku w dniu realizacji zlecenia, system podejmie próby jego realizacji przez 5 dni”. 
Liczba dni pobierana jest z systemu transakcyjnego.

2 Uproszczenie procesu parowania Tokena SGB.
Aby usprawnić proces logowania Klienta wprowadziliśmy zmianę sposobu parowania To-
kena SGB – Klient już nie musi dwukrotnie logować się tymczasowym hasłem. 
Klient po poprawnym wprowadzeniu Identyfikatora ID oraz hasła tymczasowego (otrzy-
manego SMS-em) w pierwszym kroku zmienia hasło, w kolejnym paruje Token SGB (ten 
proces nie uległ zmianie). Następnie loguje się do Bankowości Internetowej. 
Dotychczas Klient dwukrotnie musiał wprowadzać Identyfikator ID oraz hasło tymczasowe.

3 Spłata kredytu.
Z poziomu listy kredytów została udostępniliśmy opcję spłaty zadłużenia kredytowego dla 
wybranego kredytu. Gdy użytkownik kliknie „Spłać ratę”, wyświetla się okno Spłata raty 
kredytu, na którym może wybrać rachunek, z którego ma nastąpić spłata oraz wprowadzić 
kwotę spłaty raty (podstawiona wartość domyślna).

4 Spłata karty kredytowej.
Z poziomu listy kart kredytowych udostępniliśmy opcję spłaty zadłużenia dla wybranej karty 
kredytowej. Gdy użytkownik klinknie „Spłać” wyświetla się okno Spłaty karty, na którym 
może wybrać rachunek, z którego ma być dokonana spłata zadłużenia, oraz typ spłaty 
(kwota dowolna, kwota minimalna, kwota całkowita lub kwota zadłużenia za ostatni okres 
rozliczeniowy).

5 Zaufane urządzenie – SCA.
Funkcjonalność przeznaczona dla Klientów posiadających zdefiniowaną metodę logowa-
nia jako hasła stałe wraz z kodami SMS.
Umożliwiając Klientom dodanie swojego urządzenia do zaufanych, system nie będzie 
wymagał każdorazowego potwierdzania logowania kodem SMS i pozwoli zalogować się 
Klientom wprowadzając tylko hasło. W przypadku logowania z nieznanego urządzenia, 
system poprosi o dodatkowe potwierdzenie kodem z SMS.
Istnieje również możliwość podglądu oraz usuwania przez Klienta zaufanych urządzeń 
w ustawieniach, po zalogowaniu do swojego konta.



6 Płatności podatkowe on-line.
Funkcjonalność zakłada rozszerzenie obecnie świadczonej usługi płatności on-
line PayByNet o przelewy podatkowe. Dzięki niej system pozwala wykonać 
przelew należności podatkowej online, bezpośrednio z portalu Ministerstwa 
Finansów.

7 PIN dla karty płatniczej klienta indywidualnego.
Jest to kolejna funkcjonalność w zakresie kart płatniczych. Dzięki niej w Bankowości In-
ternetowej Klienci indywidualni mogą nadać PIN nowej karcie oraz zmienić posiadany PIN 
na inny. Funkcjonalność jest dostępna z poziomu każdej karty płatniczej. W przypadku 
próby zmiany PIN-u dla kart biznesowych Klient otrzyma komunikat, że taka dyspozycja 
nie może zostać zrealizowana.
Zmiany PIN-u są bezpłatne.

8 Umożliwienie zaimportowania pliku z przelewami do 6000 przelewów.
Obecnie Klienci posiadają możliwość zaczytywania pliku zawierającego 1500 przelewów. 
Po zmianie będą mogli zaczytywać do 6000 przelewów w czasie ok. 2min.
 

9 Liczba zleceń na stronie w miniaplikacji Lista zleceń.
Wyświetlając w miniaplikacji listę przelewów Klient obecnie może zobaczyć 100 przele-
wów. Po zmianie Klienci będą mogli wyświetlić 500 przelewów.


