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1. CZYM JEST BANKOWOŚĆ MOBILNA - BPS MOBILNIE? 
 

Aplikacja BPS Mobilnie to wygodny, nowoczesny, a jednocześnie bezpieczny sposób na zarządzanie 
Twoimi produktami i usługami bankowymi z urządzenia przenośnego typu smartfon lub tablet. Aplikacja 
BPS Mobilnie może być uruchomiona w dwóch najpopularniejszych mobilnych systemach operacyjnych: 
Android oraz iOS.  
 
 
2. POBIERANIE I INSTALACJA APLIKACJI 
 

W zależności od systemu operacyjnego działającego na Twoim urządzeniu mobilnym, aby zainstalować 
aplikację należy: 

 w przypadku systemu Android  - odnaleźć ją w Sklepie Google Play i zainstalować na Twoim 

urządzeniu mobilnym, 

 w przypadku systemu iOS - zainstalować ją ze sklepu AppStore bezpośrednio na urządzeniu 

mobilnym, bądź za pośrednictwem komputera przy użyciu programu iTunes. W obydwu 

przypadkach wymagane jest posiadanie zarejestrowanego konta w elektronicznym sklepie iTunes 

Store.  

Co istotne, pobranie i instalacja aplikacji BPS Mobilnie jest całkowicie bezpłatne. 
 
 
3. BEZPIECZEŃSTWO 
 

Aplikacja mobilna BPS Mobilnie jest zabezpieczona na kilka sposobów,  między innymi poprzez: 
 szyfrowane połączenie z Bankiem, 

 4-cyfrowy kod PIN służący do każdorazowego logowania się do aplikacji, 

 blokowanie dostępu do bankowości mobilnej i internetowej po 5-krotnym podaniu błędnego 

kodu PIN, loginu lub hasła (przy parowaniu aplikacji z urządzeniem mobilnym), 

 automatyczne przejście aplikacji do ekranu podania kodu PIN po 10 minutach bezczynności  

lub wygaszeniu się urządzenia. 

Niezależnie od powyższych zabezpieczeń, bezwzględnie stosuj się do podstawowych zasad bezpieczeństwa: 
 nigdy nie zapisuj i nie podawaj nikomu kodu PIN do Twojej aplikacji mobilnej, 

 zapisany przez Ciebie kod PIN, w procesie parowania aplikacji z urządzeniem, musi być trudny  

do odgadnięcia, 

 instaluj aplikację tylko ze Sklepu Google Play lub Apple AppStore (albo używając iTunes), 

 pamiętaj, aby posiadać aktualną wersję systemu operacyjnego i dbać o regularną aktualizację 

systemu antywirusowego na urządzeniu, na którym korzystasz z aplikacji mobilnej, 

 korzystaj ze wspieranych wersji systemów operacyjnych (Android od wersji 2.3, iOS – od wersji 5), 

 nie używaj aplikacji na urządzeniach z odblokowanym dostępem do plików systemowych (tzw. 

„zrootowanych” co oznacza nazwę konta, które ma pełną kontrolę nad systemem. Z założenia 

konto typu root nie powinno być używane do pracy, do której wystarczyłoby zwykłe konto 

z ograniczonymi uprawnieniami). 

 włącz dodatkowe zabezpieczenia urządzenia (np. kod PIN), 

 nie pozostawiaj swojego urządzenia mobilnego bez nadzoru. 
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Jeżeli Twoje urządzenie mobilne zostanie skradzione lub je zgubisz, niezwłocznie skontaktuj się 
z Infolinią Banku BPS pod numerem: 0 801 321 456 lub (+48) 86 215 50 00 w celu zablokowania 
aplikacji. Możesz także zablokować cały kanał bankowości elektronicznej korzystając z wersji 
internetowej systemu e25 dostępnej pod linkem: www.e25.pl.  
 
 
4. PIERWSZE LOGOWANIE DO APLIKACJI 
 
Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej - BPS Mobilnie konieczne jest powiązanie jej z Twoim 
użytkownikiem w systemie bankowości internetowej e25 Banku BPS.  
 

 
 

Aplikacja poprosi Cię o podanie nazwy użytkownika oraz hasła do bankowości internetowej e25 – jest to 
ostatni raz, kiedy podajesz je w bankowości mobilnej. Od tej pory będziesz posługiwał się już tylko 
i wyłącznie ustanowionym przez siebie kodem PIN, który zdefiniujesz w drugim kroku parowania 
aplikacji mobilnej.  

 
 

Po podaniu dwa razy takiego samego kodu PIN, system zapisze go i poprosi o wpisanie raz jeszcze,  
abyś mógł przejść do ekranu początkowego i korzystać z bankowości mobilnej. 
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5. MENU APLIKACJI 
 

W dowolnym momencie korzystania z aplikacji,  możesz wywołać menu. Wystarczy dotknąć przycisk  
w lewym górnym rogu ekranu:  
 

 
 
Menu może być przewijane gestem przeciągania w dół lub górę. W pasku nawigacyjnym widoczna jest 
opcja „Wyloguj” – użyj jej, kiedy będziesz chciał przerwać działanie bankowości mobilnej. 
W belce widoczna jest także nazwa kontekstu, w którym aktualnie operujesz. Jeżeli posiadasz więcej, niż 
jeden kontekst (np. osobisty i firmowy), po dotknięciu nazwy kontekstu pojawi się lista, z której będziesz 
mógł wybrać potrzebnego w danej chwili klienta bankowego. 
 
 
Pozycje w menu odpowiadają następującym funkcjonalnościom: 
1. Sekcja Moje finanse 

 Lista produktów – pokazuje dostępne dla danego kontekstu rachunki, lokaty, kredyty i karty 

kredytowe 

 Operacje bankowe – pozwala na szybkie przejście do listy możliwych do wykonania operacji 

 Historia – po wybraniu tej opcji możesz obejrzeć historię transakcji na rachunkach i kartach 

kredytowych 

 Operacje niezaksięgowane – tutaj możesz odnaleźć operacje oczekujące na realizację, odrzucone 

oraz zlecenia stałe 

 Operacje do zatwierdzenia – pokazuje operacje zapisane, ale nie zatwierdzone i nie wysłane do 

realizacji. Tutaj możesz potwierdzić przelew, jeżeli jesteś opiekunem nieletniego, lub kontrolujesz 

wydatki swojej firmy 

 Twoi odbiorcy – przekierowuje do listy odbiorców zarówno z bankowości internetowej, jak  

i mobilnej 

2. Sekcja Ustawienia 
 Profil Klienta – po przejściu do tego ekranu możesz zmienić niektóre swoje dane 

 Zmiana PIN – pozwala na zmianę aktualnego kodu PIN 
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3. Sekcja Informacje 
 Placówki i bankomaty – uruchamia wyszukiwarkę placówek i bankomatów wraz z mapą 

 Kontakt – wyświetla dane kontaktowe Banku BPS, z tego ekranu można także wywołać 

połączenie z Infolinią Banku (dla urządzeń z kartą SIM) 

 Wyjście z aplikacji – zamyka aplikację. Opcja ta jest dostępna tylko dla aplikacji z systemem 

Android (w przypadku systemu iOS wyjście z aplikacji następuje poprzez przycisk „Home”) 

Aby zwinąć menu, wykonaj gest przesuwania w lewo do krawędzi ekranu lub dotknij przycisku,  
przy pomocy którego je rozwinąłeś. 
 
Menu dostępne jest także dla niezalogowanego użytkownika (przed podaniem kodu PIN)  
lub parowaniem aplikacji. W takim wypadku możesz przejść do wyszukiwarki placówek i bankomatów, 
strony z danymi kontaktowymi Banku BPS lub do ekranu logowania. 
 
 
6. LOGOWANIE PO RAZ KOLEJNY 
 

Jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach, możesz samodzielnie wylogować się z aplikacji (przycisk 
„Wyloguj” w menu). Wylogowanie nastąpi też po upływie 10 minut bezczynności lub po wygaszeniu 
urządzenia. Ekran podawania kodu PIN (dla związanej z użytkownikiem aplikacji) pojawi  
się automatycznie po ponownym uruchomieniu aplikacji. Możesz też wywołać je z menu  
dla niezalogowanego użytkownika. 
 

 
 

Po podaniu poprawnego kodu PIN aplikacja będzie gotowa do pracy. 
 
 
7. PRODUKTY DOSTĘPNE W BANKOWOŚCI MOBILNEJ - BPS MOBILNIE 
 

Lista produktów pojawi się automatycznie po pierwszym logowaniu lub po wybraniu odpowiedniej 
pozycji w menu. Pozwoli Ci szybko przejrzeć stan Twoich finansów oraz przeniesie Cię do zarządzania 
wskazanym produktem – kontem, lokatą, kredytem lub kartą kredytową. Aby rozwinąć kolejną kategorię 
produktów (konta bankowe są rozwinięte domyślnie), wystarczy dotknąć zielonego nagłówka: 
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Do wybranego produktu przenosimy się pojedynczym dotknięciem. 
 
 
8. DZIAŁANIE EKRANU PRODUKTÓW NA PRZYKŁADZIE KONTA BANKOWEGO 
 

 
 

Na przykładzie ukazanego powyżej ekranu konta bankowego, omówimy elementy wspólne nawigowania 
dla wszystkich produktów. 
 
1. Nazwa produktu – pojawia się tutaj nazwa typu rachunku w Banku BPS lub nazwa nadana przez 

Ciebie w bankowości internetowej 
2. „Dostępne środki” – w tym miejscu ukaże się odpowiednio dla  kart kredytowych: „limit  

do wykorzystania”, dla kredytów: „do spłaty pozostało” 
3. Przycisk „Szczegóły” – pozwala na podejrzenie dodatkowych danych dotyczących produktu 
4. Przycisk „Historia” (niedostępny dla kredytów i lokat) – przenosi do ekranu historii operacji aktualnie 

wybranego produktu 
 

Na ekranie szczegółów konta osobistego masz dostęp do listy wyciągów, jeżeli funkcjonalność została 
skonfigurowana w Banku. Masz także możliwość pobrania na Twoje urządzenie mobilne wybranego 
wyciągu w formacie PDF. 
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Poprzez odnośnik „Blokady” możesz przejść na listę zablokowanych środków. Jeżeli posiadasz kartę 
debetową powiązaną z aktualnie przeglądanym kontem, jej szczegóły będą widoczne właśnie tutaj.  
Z poziomu szczegółów masz możliwość zastrzeżenia karty debetowej (w przypadku jej zgubienia  
lub kradzieży). Więcej o informacji o zastrzeganiu kart zawartych jest w rozdziale o kartach kredytowych. 
Aby powrócić na ekran główny konta bankowego, wybierz strzałkę w lewym górnym rogu ekranu. 
 

 
 

Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość przejścia do innego produktu bez konieczności powrotu  
do ekranu początkowego. Po dotknięciu nazwy produktu, rozwinie się lista, z której można przejść  
do kolejnych pozycji w menu. 
 
 
9. ZLECENIE OPERACJI NA PRZYKŁADZIE PRZELEWU BANKOWEGO 
 

Po dotknięciu pozycji „Przelew zwykły” zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych przelewu. Możesz 
także zmienić rachunek, z którego wykonasz przelew, dotykając nazwę odpowiedniego rachunku. 
Konieczne jest podanie imienia i nazwiska odbiorcy (lub jego nazwy), a także jego numeru rachunku.  
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Możesz także wybrać odbiorcę z listy zdefiniowanych odbiorców. Wystarczy dotknąć znak „+”  widoczny 
w polu do wpisania danych odbiorcy. W bankowości mobilnej dostępne są kontakty zdefiniowane  
w bankowości internetowej i na odwrót – odbiorcy, do których wysłałeś przelew ze smartfona lub 
innego urządzenia mobilnego zostaną zapisane w bankowości internetowej.  
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W przypadku wyboru z listy odbiorców zdefiniowanych, pola z nazwą i numerem rachunku uzupełnią  
się automatycznie. Pozostałymi wymaganymi polami są data realizacji (ustawiona domyślnie na dzień 
bieżący), tytuł oraz kwota przelewu. W bankowości mobilnej nie możesz wysłać przelewu, którego kwota 
przekraczałaby ilość środków dostępnych na Twoim rachunku. 
Poza obowiązkowymi polami, możesz także wybrać opcje dodatkowe, takie jak: 

 Wysłanie przelewu systemem przelewów natychmiastowych (opłata zgodnie z Taryfą Opłat 

i Prowizji Banku BPS S.A.), 

 Ustawienie przelewu jako zlecenie stałe (szerzej omówione w dalszym rozdziale), 

 Wysłanie potwierdzenia zlecenia przelewu na wskazany adres e-mail. 

Po dotknięciu przycisku „Wykonaj” na dole formatki przelewu (jest ona przewijana standardowym 
gestem góra-dół) przejdziesz do okna autoryzacji transakcji, gdzie poproszony zostaniesz  
o wprowadzenie kodu SMS, kodu z karty kodów jednorazowych lub z tokena sprzętowego – w zależności 
od wybranej przez Ciebie (przy zakładaniu konta) metody autoryzacji. Po wpisaniu poprawnego kodu  
i wybraniu przycisku „Zatwierdź”, zlecenie zostanie wysłane do systemu księgowego Banku BPS. Jeżeli na 
ekranie autoryzacji wybierzesz „Anuluj”, tworzona przez Ciebie operacja nie będzie wysłana ani 
zapisana, po powrocie do formatki przelewu możliwa będzie jego modyfikacja lub przejście do innych 
ekranów bankowości mobilnej. 
 
 
10.  POZOSTAŁE OPERACJE NA RACHUNKU BANKOWYM 
 

Przy pomocy bankowości mobilnej systemu e25 możliwe jest także zlecenie przelewu własnego, czyli 
między rachunkami jednego klienta bankowego, przelewu do Urzędu Skarbowego oraz przelewu do ZUS. 
Pola w dwóch ostatnich odpowiadają specyfice tych operacji, a ich dokładny opis możesz odnaleźć  
w podręczniku do bankowości internetowej e25 (dostępnego na stronie internetowej Banku BPS S.A. 
pod następującym adresem: http://www.bankbps.pl/__data/assets/pdf_file/0004/171868/160421-
Podrecznik-Uzytkownika-Uslugi-e25.pdf). 
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11.  OPERACJE NA KARCIE KREDYTOWEJ 
 

Na ekran główny karty kredytowej można przejść poprzez ekran startowy (Twoje produkty) lub używając 
okienka z wyborem produktu, które można wywołać na ekranie rachunku, lokaty lub kredytu.  
Na pierwszy rzut oka ekran ten nie różni się od analogicznego ekranu dla konta bankowego. 
Odnajdziemy tutaj znany z ekranu konta bankowego przelew zwykły („Wykonaj przelew”).  
 
Przy pomocy pozostałych przycisków możesz: 

 Spłacić kartę kredytową, 

 Przejść do listy blokad na karcie kredytowej, 

 Zmienić limity transakcji i wypłat na karcie (opisane w dalszej części rozdziału). 
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Przechodząc do szczegółów karty kredytowej (przycisk „Szczegóły” poniżej nazwy karty), uzyskasz 
dodatkowe informacje na jej temat. W tym miejscu będziesz mógł także przejrzeć listę blokad, listę 
wyciągów, ustawienia oraz wprowadzić zmiany do automatycznej spłaty karty. Posiadacz karty 
powinien jednak zwrócić szczególną uwagę na przycisk „Zastrzeż”. 
 
 
12.  ZASTRZEGANIE KARTY KREDYTOWEJ 
 

Po dotknięciu wspomnianego przycisku „Zastrzeż”, możesz w trybie natychmiastowym zastrzec  
i (zablokować kartę), bez konieczności kontaktowania się z Infolinią Banku. System poprosi Cię o podanie 
przyczyny zastrzeżenia (czy karta została zgubiona, czy skradziona). Po wybraniu  „Zastrzeż”, należy 
autoryzować operację. Po wpisaniu poprawnego kodu system wyświetli informację, że karta została 
zastrzeżona. 
 
 
13.  ZMIANA LIMITÓW NA KARCIE KREDYTOWEJ 
 

Aplikacja BPS Mobilnie, pozwala na prostą i szybką zmianę dziennego limitu wypłat gotówkowych  
oraz dziennego limitu transakcji. Wystarczy, że w polu odpowiadającym wybranemu limitowi wpiszesz 
nową kwotę i dotkniesz przycisku „Zatwierdź”, znajdującego się bezpośrednio pod modyfikowaną przez 
Ciebie wartością. Wyświetli się ekran autoryzacji, po jej poprawnym przejściu limit zostanie zapisany  
w systemie. 



 
 

12 
 

 
 
 

14.  SPŁATA KARTY KREDYTOWEJ I AUTOMATYCZNA SPŁATA KARTY KREDYTOWEJ 
 

Po wybraniu przycisku „Spłać kartę”, przechodzimy do ekranu dedykowanego dla tej operacji.  
Z rozwijanej listy możesz wybrać zarówno rachunek, z którego ma nastąpić spłata, jak i kartę kredytową, 
którą chcesz spłacić (w przypadku, gdy posiadasz więcej niż jedną kartę). Możesz wybrać różne kwoty  
w zależności od preferencji, także dowolne, zdefiniowane przez Ciebie. Po wybraniu „Zatwierdź” 
konieczna będzie autoryzacja spłaty karty. 
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Aby ustawić automatyczną spłatę karty, przejdź do szczegółów rachunku i dotknij przycisku „Zmień 
automatyczną spłatę”. W tym wypadku nie masz możliwości wyboru konta, z którego nastąpi spłata, 
pieniądze będą pobierane z Twojego rachunku domyślnego (możesz ustawić go w bankowości 
internetowej).  Możesz wybrać, czy automatyczna spłata ma być wyłączona, czy ma mieć wartość kwoty 
minimalnej czy 100% zadłużenia. Po wybraniu „Zatwierdź” konieczna jest autoryzacja. Możesz także 
wyjść z okienka automatycznej spłaty bez zatwierdzania – służy temu mały krzyżyk widoczny w prawym 
górnym rogu okienka. 
 
 
15.  SZYBKIE PRZEJŚCIE DO OPERACJI BANKOWYCH 
 

W menu aplikacji wybierz „Operacje bankowe”, aby dostać się bezpośrednio do formatki wypełniania 
przelewu. Na liście, która się pojawi, dotknij interesującą Cię pozycję. 
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Na ekranie tym ukazują się operacje dostępne także z ekranów produktów. Jest to natomiast jedyne 
miejsce, w którym możesz założyć lokatę, jeśli jeszcze nie jesteś jej posiadaczem.  
 
 
16.  ZAKŁADANIE LOKATY 
 

Po wybraniu opcji „Załóż lokatę”, pierwszym krokiem jest wybór rachunku, z którego pobrane zostaną 
pieniądze do złożenia na lokacie. Następnie aplikacja poprosi o wybór rodzaju lokaty. W zależności  
od wybranej lokaty, różnią się dopuszczalne kwoty minimalne i maksymalne (są wyświetlane po wyborze 
rodzaju lokaty). Po wypełnieniu pola „Kwota”, zaakceptuj regulamin lokaty, który możesz przeczytać  
po kliknięciu odnośnika „Przeczytaj regulamin lokaty” oraz możesz wybrać, czy lokata ma być 
odnawialna. 
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Po wybraniu „Zatwierdź” konieczna jest autoryzacja. Po poprawnej autoryzacji zlecenie zostanie przyjęte 
do realizacji i będzie widoczne w operacjach oczekujących. 
 
 
17.  OPERACJE NIEZAKSIĘGOWANE 
 

Na tym ekranie możesz przejrzeć operacje oczekujące na zaksięgowanie, a także te, które zostały  
z różnych powodów odrzucone. Dodatkowo możesz przejść do listy zleceń stałych. Lista operacji jest 
pokazywana według konkretnego rachunku – aby go zmienić, wywołaj listę produktów przy pomocy 
strzałki przy nazwie rachunku, identycznie jak na ekranie głównym produktu. 
 

 
 

Każda z list (operacji oczekujących, odrzuconych oraz zleceń stałych) może być przewijana. Po dotknięciu 
pola odpowiadającego wybranej operacji wyświetlony zostanie ekran szczegółów operacji. W przypadku 
operacji odrzuconych jest to szczególnie istotne – na ekranie tym jest opisany powód odrzucenia. Jeżeli 
był nim brak środków na koncie – w okienku możesz wysłać przelew po raz kolejny do systemu 
księgującego Banku (dotykając przycisk „Wykonaj ponownie”). 

 

 
 

W oknie szczegółów operacji oczekujących, zwróć uwagę na możliwość skopiowania operacji 
oczekującej. Jest to przydatna funkcja, kiedy chcesz dwukrotnie przesłać taki sam przelew, ale na 
przykład z jednym zmienionym parametrem. Możesz też wycofać oczekujący przelew – jest to jednak 
możliwe jedynie wtedy, kiedy zlecenie nie zostało jeszcze przekazane do systemu księgującego Banku 
BPS. 
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Ostatnim elementem listy operacji niezaksięgowanych jest lista zleceń stałych. Po wejściu w szczegóły 
wybranego przez Ciebie zlecenia stałego masz możliwość skopiować, edytować, usunąć, zablokować  
lub odblokować zlecenie stałe. 
 
 
18.  ZLECENIA STAŁE 
 

Zanim zdefiniujesz nowe zlecenie stałe, zdecyduj, czy będzie to zlecenie stałe krajowe, między własnymi 
rachunkami, zlecenie stałe do ZUS, US. Następnie wybierz interesującą Cię operację z ekranu „Operacje 
bankowe” lub ekranu głównego wybranego przez Ciebie produktu, a następnie przesuń przełącznik 
„Zlecenie stałe” do pozycji „włączone”. 
 

 
 

Po uzupełnieniu wszystkich istotnych pól (danych przelewu oraz warunków powtarzalności zlecenia 
stałego), wybraniu „Wykonaj” i poprawnej walidacji - zlecenie stałe pojawi się na liście zleceń stałych  
w ramach ekranu „Operacje niezaksięgowane”. 
 
 
19.  HISTORIA OPERACJI 
 

Kiedy zlecenie stałe lub jednorazowa operacja zostanie wykonana (zaksięgowana i wysłana do odbiorcy), 
operacja taka zniknie z listy oczekujących i  pojawi się w historii wybranego produktu (rachunku  
lub karty). Jednym ze sposobów obejrzenia historii operacji na produkcie jest wejście w ekran „Historia” 
wprost z menu głównego aplikacji.  
Ekran można przewijać gestem góra-dół.  Podobnie jak w przypadku listy operacji niezaksięgowanych, 
także tutaj lista operacji jest prezentowana dla  rachunku. Jeżeli posiadasz ich więcej niż jeden, można 
go zmienić identycznie jak na poprzednich ekranach z tym elementem. Aby ułatwić  przeglądanie 
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wykonanych operacji, ekran ten został wyposażony w wyszukiwarkę. Składa się ona z pola tekstowego, 
gdzie możesz wpisać tytuł szukanej operacji, a po wysunięciu opcji dodatkowych (patrz obrazki poniżej) 
możliwe jest także określenie ram czasowych oraz kwot granicznych dla danego wyszukiwania. Kwoty 
mogą być wpisane z minusem – wtedy wyświetlone zostaną jedynie obciążenia rachunku. 
 

 
 

Tak jak w przypadku operacji niezaksięgowanych, również tutaj możesz poprzez dotknięcie operacji  
na liście przenieść się do jej szczegółów. W tym oknie wyślesz przelew zwrotny (operacje przychodzące) 
lub ponowisz przelew (wybrane operacje wychodzące).  
Ułatwieniem dla użytkowników aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem operacyjnym iOS, jest 
możliwość przechodzenia ze szczegółów jednej operacji do drugiej przy pomocy gestu przewijania  
góra-dół. 
 
 
20.  BPS MOBILNIE OBSŁUGUJE TAKŻE UŻYTKOWNIKÓW TYPU JUNIOR 
 

Jeżeli jesteś opiekunem prawnym nastolatka, który chce zarządzać swymi finansami poprzez aplikację 
mobilną, BPS Mobilnie jest przeznaczone właśnie dla Was. 
Osoba niepełnoletnia ma dostęp jedynie do wybranych funkcjonalności, może między innymi wysłać 
przelew oraz ustawić zlecenie stałe krajowe. Operacje te wymagają zatwierdzenia przez opiekuna 
prawnego  – może tego dokonać poprzez bankowość internetową lub tak samo jak Użytkownik typu 
Junior poprzez aplikacje BPS Mobilnie. Zlecenia złożone przez Juniora pojawią się na liście „Operacje  
do zatwierdzenia”. 
 
 
21.  ZATWIERDZANIE OPERACJI PRZY POMOCY KARTY PODPISÓW 
 

Obsługa karty podpisów to funkcjonalność, która sprawia, że bankowość mobilna - BPS Mobilnie, staje 
się nowoczesnym narzędziem do zarządzanie finansami firmy. Po skonfigurowaniu w placówce Banku 
BPS użytkowników uprawnionych do zatwierdzania przelewów oraz określeniu, czy konieczne jest 
potwierdzenie („podpis”) od każdego z nich, czy tylko od jednego - będziesz mógł wysyłać i zatwierdzać 
swoje firmowe przelewy bezpośrednio z aplikacji mobilnej.  
Przykładowo, jeżeli jeden z Twoich pracowników stworzy przelew z konta firmowego, a do jego wysłania 
do systemu księgującego Banku konieczna jest Twoja akceptacja, możesz to zrobić w bankowości 
internetowej lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej na ekranie „Operacje do zatwierdzenia”. 
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22.  OPERACJE DO ZATWIERDZENIA 
 

Jak wspomnieliśmy w poprzednich rozdziałach, ekran ten jest szczególnie użyteczny w następujących 
przypadkach: 
1. kiedy jesteś opiekunem osoby niepełnoletniej – Twoje potwierdzenie jest konieczne, 
2. kiedy jesteś jedną z osób wymaganych w firmie do zatwierdzenia transakcji przez system bankowości 

elektronicznej. 
Układ ekranu jest podobny jak w przypadku „Operacji niezaksięgowanych” i podobnie możesz wybrać, 
którego rachunku ma dotyczyć lista operacji oraz, poprzez dotknięcie interesującej Cię operacji, 
przejrzeć jej szczegóły.  
 

 
 

Możesz tutaj wybrać do zatwierdzenia wszystkie operacje lub zaznaczyć jedynie niektóre z nich.  
Po zaznaczeniu pożądanych pozycji dotknij „Zatwierdź zaznaczone”. Aplikacja poprosi Cię  
o zautoryzowanie akcji jednym z wybranych przez Ciebie wcześniej sposobów (SMS, kod z karty zdrapki 
lub kodu z tokena sprzętowego). 
Operację możesz zatwierdzić także z widoku szczegółów – wtedy masz jednak możliwość potwierdzenia 
jedynie tej transakcji, w szczegółach której aktualnie się znajdujesz. 
 
 
23.  TWOI ODBIORCY 
 

Do tej zakładki dostaniesz się z menu głównego aplikacji. Jest to spis w pełni zintegrowany z odbiorcami 
zapisanymi w bankowości internetowej e25. Interesującego Cię odbiorcę odnajdziesz dzięki 
wyszukiwarce – wpisz jego imię lub nazwisko i wywołaj wyszukiwanie. Aby powrócić do listy wszystkich 
odbiorców, wyczyść pole wyszukiwarki i ponownie wywołaj akcje wyszukiwania – zostanie wywołana 
pełna lista odbiorców. Aby przejrzeć tylko zaufanych lub niezaufanych odbiorców, dotknij odpowiedniej 
zakładki na górze ekranu. Jeżeli już odnalazłeś szukanego przez Ciebie odbiorcę, możesz przejrzeć jego 
szczegóły, dotykając odpowiadające mu pole na liście. 
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Ze szczegółów odbiorcy możesz przejść do formatki przelewu zwykłego, możesz także edytować dane 
odbiorcy aktualnie przeglądanego. 
 

 
 

Aby dodać nowego odbiorcę,  na liście „Twoi odbiorcy” dotknij znak + znajdujący się obok pola 
wyszukiwarki odbiorców. Pojawi się ekran, na którym  możesz dodać imię i nazwisko (nazwę)  
oraz numer rachunku bankowego odbiorcy – obydwa te pola są obowiązkowe. Jako dane dodatkowe 
możesz zapisać numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. W tym miejscu możesz także 
zdecydować, czy odbiorca będzie zwykły, czy zaufany. Jeżeli zdecydujesz się na tę drugą opcję,  
po wybraniu „Zatwierdź” zostaniesz ze względów bezpieczeństwa poproszony o autoryzację. Przelewy 
wysyłane do odbiorcy zaufanego nie wymagają już późniejszych autoryzacji. 
Po zatwierdzeniu operacji nowy odbiorca pojawi się na  liście oraz będzie widoczny w bankowości 
internetowej e25. 
 
 
24.  WYSZUKIWARKA PLACÓWEK I BANKOMATÓW 
 

Zarówno dla zalogowanego, jak i niezalogowanego użytkownika dostępna jest funkcja wyszukiwania 
placówek i bankomatów Zrzeszenia BPS. Do ekranu można przejść, wybierając w menu bocznym 
aplikacji „Placówki i bankomaty”. Jeżeli Twój telefon posiada aktywną usługę geolokalizacji, aplikacja 
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automatycznie pokaże bankomat lub placówkę najbliższą miejsca, w którym się znajdujesz. Dotknięcie 
pinezki, która oznacza ją na mapie, spowoduje rozwinięcie okna z informacjami na temat bankomatu  
lub placówki. 
 

 
 

Aby wyszukać placówkę lub bankomat w innym miejscu, wpisz szukaną przez Ciebie miejscowość w polu 
wyszukiwania i wywołaj wyszukiwanie zgodnie z mechanizmem Twojego systemu operacyjnego. Mapa 
wskaże nową lokalizację. 
 
 
25.  ZMIANA KODU PIN 

    

Gdyby ktoś poznał Twój kod PIN lub po prostu chcesz go zmienić (zalecamy zmianę kodu co pewien 
czas), powinieneś przejść do ekranu „Zmiana PIN”. Aplikacja poprosi Cię o podanie dotychczasowego 
kodu PIN, a następnie o podanie dwa razy nowego kodu. Po wybraniu „Zatwierdź” kod PIN zostanie 
zmieniony. 
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