
Nowy system zabezpieczenia konta Bankowości Internetowej pracuje 24/7! 
 
W grudniu ubiegłego roku P-SFUK wprowadziła nowy system dodatkowego 
zabezpieczenia serwisu Bankowości Internetowej, który poprzez specjalne poziomy 
zabezpieczenia wspomaga istniejący już system ochrony danych. Ulepszenia te 
wprowadzane są dwufazowo:  

1 - w pierwszej fazie następuje zamiana Numeru Konta na Nazwę Użytkownika  
2 - w drugiej fazie należy wybrać i udzielić odpowiedzi na 3 pytania kontrolne, na 
które tylko właściciel konta zna odpowiedź 
 

Co to oznacza dla użytkownika Bankowości Internetowej? 
 
Podczas pierwszej fazy, właściciele konta zostają poproszeni o podanie Nazwy 
Użytkownika zamiast numeru konta. Aby zarejestrować Nazwę Użytkownika, po 
wpisaniu numeru swojego konta i hasła, automatycznie otwiera się strona rejestracji 
Nazwy. Użytkownicy mogą również nacisnąć na podany link, który otworzy 
odpowiednią stronę rejestracyjną. 
Podczas rejestracji Nazwy Użytkownika należy pamiętać o następujących zasadach: 
 

1) Nazwa musi być unikalna. Jeśli wybrana Nazwa Użytkownika jest już 
zarejestrowana, otrzymają Państwo komunikat o treści „Wybrana Nazwa 
Użytkownika jest niewłaściwa.  Być może została już wybrana przez inną osobę 
lub jest niezgodna z obowiązującymi zasadami.” 
 

2) Nazwa musi składać się z 8 do 15 znaków, zaczynać się od litery i stanowić 
kombinację liter oraz cyfr, bez znaków specjalnych i interpunkcyjnych. 



Poniższe wydruki ekranów pokażą Państwu jak taki proces będzie przebiegał. 
 
 
Najpierw, zapytani o Nazwę Użytkownika, wprowadzą Państwo swój numer konta oraz 
swój dotychczasowy kod dostępu (hasło). 
 
 

 
 



Następnie, po naciśnięciu przycisku “Continue”, przeniesieni zostaną Państwo na stronę 
tworzenia Nazwy Użytkownika. Będziecie tu mogli stworzyć nową Nazwę  
Użytkownika, wpisując ją w polu oznaczonym tekstem “Podaj nazwę użytkownika”. 
  

 
 



Na koniec, jeśli nowa Nazwa Użytkownika została poprawnie wprowadzona, zostanie 
ona zarejestrowana i musi być użyta w celu zalogowania się na konto. Po naciśnięciu 
“Kliknij tutaj”, na ostatniej stronie będziecie poproszeni o zalogowanie się na Wasze 
konto przy pomocy nowej Nazwy Użytkownika oraz dotychczasowego kodu dostępu 
(hasła). 
 
 

 
 
Gratulujemy!  
 
Stworzyliście swoją Nazwę Użytkownika, która odtąd będzie używana do zalogowania 
się na wasze konto. Jeżeli zapomną Państwo swojej Nazwy Użytkownika, prosimy 
skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta. 
 
Podczas drugiej fazy projektu, zostaną Państwo poproszeni o wybór trzech pytań 
kontrolnych, na które odpowiedzi znają tylko Państwo. 
 
Uwaga!  Pytania kontrolne są przedstawione tylko w j. angielskim.  Dla osób 
korzystających z serwisu w j. polskim, pytania te są przetłumaczone na j. polski i 
zamieszczone na stronie Bankowości Internetowej, po lewej stronie, w sekcji 
„Dodatkowe Zabezpieczenia”.  
 



Pytania kontrolne pozwalają na dodatkową weryfikacje tożsamości - jeżeli zostaną 
zauważone nietypowe transakcje na koncie, system poprosi użytkownika o udzielenie 
prawidłowych odpowiedzi.  
 
W większości przypadków zabezpieczenie to będzie dla użytkowników niezauważalne... 
ale chroni ono konto 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!  


