
Wybór metody logowania w CUI 

Do korzystania z aplikacji mobilnej BSGo wymagany jest wybór sposobu autoryzacji Mobilny podpis. 

Użytkownikowi bankowości internetowej CUI, który korzysta z metody autoryzacji za pomocą SMS a 

chce korzystać również z bankowości mobilnej BSGo należy zmienić w systemie Back Office sposób 

autoryzacji na Mobilny podpis. 

 W celu zmiany sposobu logowania na wniosek Użytkownika ( w Oddziale Banku ), operator w 

module BackOffice wyszukuje osobę i ustawia Priorytetowe urządzenie do logowania na Mobilny podpis 

oraz wysyła nowe tymczasowe hasło. Wygenerowane hasło tymczasowe zostaje wysłane za pomocą SMS na 

numer telefonu Użytkownika. Hasło wymagane jest przy logowaniu do bankowości internetowej CUI  (pierwszy 

krok uwierzytelniania). Użytkownik otrzymuje hasło po wpisaniu numeru identyfikacyjnego. Hasło ważne jest 

przez określony czas (np. 15 min). 

Użytkownik powinien je zmienić przed upływem okresu ważności podczas logowania do bankowości 

internetowej CUI. 

 

Proces pierwszego logowania za pomocą aplikacji BSGo do CUI w przypadku gdy Użytkownik nie posiada 

aktywnego sparowanego urządzenia autoryzującego logowanie przebiega w następujący sposób: 

 

• Użytkownik wprowadza login oraz otrzymane za pomocą sms hasło tymczasowe, 
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• Użytkownik ustawia nowe hasło, zgodnie z polityką bezpieczeństwa widoczną na stronie oraz 
potwierdza zmianę hasła [ZAPISZ I ZALOGUJ], 



 

 
 

• Użytkownik wpisuje nazwę urządzenia i wybiera przycisk [ZALOGUJ], 

 
• system CUI generuje oraz prezentuje kod parowania urządzenia autoryzującego oraz komunikat jakie 

dane są wymagane do wprowadzenia przez Użytkownika w aplikacji mobilnej BSGo w celu 
potwierdzenia parowania. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego w aplikacji BSGo Użytkownik otrzyma SMS, 
w celu potwierdzenia logowania do aplikacji BSGo.  



 
Proces parowania urządzenia podczas pierwszego logowania w aplikacji BSGo odbywa się w następujący sposób: 

• Użytkownik otwiera zainstalowaną aplikację BSGo na telefonie. Przy pierwszym otwarciu aplikacji okno 
wyświetla formatkę rejestracji urządzenia. W momencie wygenerowania przez system kodu 
aktywacyjnego, Użytkownik przechodzi do kolejnego kroku za pomocą przycisku [POSIADAM KOD 
AKTYWACYJNY], 

 



 
• Użytkownik wpisuje kod wyświetlony przez system CUI i przechodzi do kolejnego okna za pomocą 

przycisku [DALEJ] w aplikacji BSGo, 
 

 
• Jeżeli Użytkownik nie posiada kodu PIN i wybierze opcje [NIE POSIADAM KODU], zostanie 

zaprezentowana informacja: 
 

 



• Użytkownik wpisuje kod weryfikacyjny, przesłany za pomocą SMS 
 
 

 
 
Jeśli Użytkownik nie otrzyma wiadomości sms, należy użyć opcji [SMS NIE DOTARŁ]. Użytkownik zostanie 
przeniesiony do okna, gdzie będzie mógł rozpocząć proces ponownego parowania urządzenia. W tym celu należy 
wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ PROCES PONOWNIE]. Następnie w Systemie CUI należy przejść do strony 
logowania, wpisać login i hasło. Kolejne kroki są identyczne jak podczas pierwszego parowania urządzenia. 
 
• Następnie użytkownik przechodzi do nadania PINu za pomocą przycisku [NADAJ PIN]. 
Użytkownik podaje PIN, który będzie służył do logowania do aplikacji BSGo oraz autoryzacji zdarzeń. 
PIN powinien składać składać się z minimum 5 cyfr. 
 



 
 

• Użytkownik ponownie wprowadza PIN, 
 

 
 

• Następnie Użytkownik zostanie poproszony o wybór sposobu logowania: 

− wybór opcji za pomocą danych biometrycznych spowoduje autentykację logowania za pomocą 
odcisku palca, 



− wybór na nie, będzie wymagał od użytkownika podania PINu podczas logowania. 
 
Dla logowania do aplikacji użyte zostały natywne sprzętowe funkcje urządzeń mobilnych, co oznacza, że 
logowanie z użyciem metod biometrycznych użytkownika dostępne jest tylko na urządzeniach posiadających 
takie funkcjonalności. 

 
Po pozytywnym przejściu procesu parowania urządzenia, aplikacja BSGo wyświetla okno z komunikatem: 
 

 



 
Użytkownik zostaje zalogowany do bakowości internetowej CUI oraz może zalogować się do aplikacji BSGo. 

 

Aktywacja Usługi Blik – 4 sposoby aktywacji. 

W celu rozpoczęcia korzystania z usługi BLIK wymagana jest jej aktywacja. Można to zrobić na kilka sposobów: 

1. W momencie kiedy użytkownik zainstalował aplikację mobilną  i dokonał prawidłowej aktywacji, wyświetlany 

jest ekran powitalny, na którym użytkownik wybiera opcję [ZALOGUJ], lub 

2. Na ekranie logowania aplikacji BSGoj należy wybrać opcję 'Wygeneruj kod BLIK'  

 

 
 



 

Po pojawieniu się powyższego ekranu należy nacisnąć [AKTYWUJ]. 

Po wybraniu opcji [AKTYWUJ] wyświetlany jest ekran Wprowadź PIN. 

 

Po prawidłowej autentykacji, użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji i wyświetlany jest ekran Ustawienia 

BLIK umożliwiający włączenie BLIKA. 



 

Aktywacja usługi odbywa się poprzez akceptację regulaminu. Użytkownik akceptuje regulamin poprzez 

zaznaczenie opcji  . Równocześnie zostaje aktywowany suwak pozwalający na włączenie usługi BLIK. Należy 

przesunąć suwak               przy opcji [Włącz BLIKA]. Zmiana ustawienia zostaje potwierdzona właściwym 

komunikatem. 

 

acja hybrydowa10.1. Aktywa cja usługi 

Od tego momentu użytkownik może korzystać z usługi BLIK. BLI 
 
 



3. Usługę Blik można włączyć również po zalogowaniu się do aplikacji. Aby włączyć usługę blik z menu dolnego 

należy wybrać opcję Blik  

 
 
Użytkownikowi wyświetlany jest ekran zachęcający do włączenia BLIKA. 
 

 
 



Po wybraniu opcji [WŁĄCZ BLIKA] wyświetlany jest ekran Ustawienia BLIK umożliwiający włączenie 

BLIKA. 

 
 

Aktywacja usługi odbywa się poprzez akceptację regulaminu. Użytkownik akceptuje regulamin poprzez 

zaznaczenie opcji  . Równocześnie zostaje aktywowany suwak pozwalający na włączenie usługi BLIK. Należy 

przesunąć suwak               przy opcji [Włącz BLIKA]. Zmiana ustawienia zostaje potwierdzona właściwym 

komunikatem. 

 
 



4. Aktywować Blika można również przez przejście do opcji  'Więcej' → 'Ustawienia' → 'Ustawienia 

BLIK'. Użytkownikowi wyświetlany jest ekran Ustawienia BLIK umożliwiający włączenie BLIKA. 

 
 
Aktywacja usługi odbywa się poprzez akceptację regulaminu. Użytkownik akceptuje regulamin poprzez 

zaznaczenie opcji  . Równocześnie zostaje aktywowany suwak pozwalający na włączenie usługi BLIK. Należy 

przesunąć suwak               przy opcji [Włącz BLIKA]. Zmiana ustawienia zostaje potwierdzona właściwym 

komunikatem. 
 



 
 


