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mojeID już w Naszym Banku!
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mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej. W kilku
krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej – klientowi banku,
szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość. Co istotne dla bezpieczeństwa danych, klient wyraża
jasną zgodę na zakres i cel przekazywanych informacji. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem
Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców
komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa
z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego
spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację
pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Jak to zrobić ?
1. Wejdź na stronę www.gov.pl/

2. Przewiń otwartą stronę na ważne tematy i kliknij załóż profil zaufany
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3.Rozpocznij zakładanie profilu klikając na przycisk start.
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4. Odpowiedź na pytanie czy zakładałeś wcześniej profil zaufany?
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5. Wskaż pierwszą opcję
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6. Załóż profil zaufany klikając na niebieską ikonę
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7. Zostaniesz zapytany o to jak chcesz założyć Profil Zaufany. Wybierz pierwszą opcję – Bank lub inny
dostawca tożsamości

8. Wybierz ikonkę Grupa BPS:
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9. Wybierz Bank Spółdzielczy w Krzywdzie z rozwijanej listy i zarejestruj się

10. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania się do swojego banku. Zwróć uwagę, że strona do
logowania różni się – w prawym dolnym rogu szarego prostokąta do logowania widnieje napis “mojeId”.
Zaloguj się tak jak robisz to do bankowości internetowej
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11. Dokonaj autoryzacji, tak jak robisz to przy wysyłaniu przelewów (SMS lub Aplikacją Mobilną )
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12. Zostaniesz przeniesiony na stronę gdzie musisz zweryfikować i zaakceptować swoje dane (Podane
dane są zgodne z informacjami, które znajdują się w banku. W tym miejscu nie możesz ich edytować, jeśli
zauważysz nieścisłość zgłoś się do placówki banku)
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13.W kolejnym kroku zostaniesz przeniesiony na stronę Rejestracji gdzie musisz wpisać nazwę użytkownika
i zarejestrować się

14. Ponownie zostaniesz przeniesiony do strony logowania jak do bankowości internetowej. Pamiętaj, aby
ponownie się zalogować w celu ostatecznej weryfikacji Profilu Zaufanego

15. Teraz już wszytko gotowe, a Twój Profil Zaufany został założony. Możesz się do niego dostać ze strony:
https://www.gov.pl/ – klikając ikonę Mój Gov lub
bezpośrednio https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=ugbjxxjmngkaqjar517q – wybierając ikonę banku i
logując się jak do bankowości internetowej.
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