Jak złożyć Wnioski w bgk24

Aby złożyć wniosek, Użytkownik systemu mający uprawnienia do modułu Wnioski, wybiera zakładkę
„Wnioski”, a następnie klika na opcję „Nowy wniosek” – wyświetla się lista dostępnych wniosków:






Wniosek o wymianę tokena sprzętowego
Wniosek o usunięcie użytkownika
Wniosek o dodanie nowych użytkowników
Wniosek o aktualizację danych osobowych
Wniosek o aktualizację danych w Karcie Klienta BGK

Uwaga! Zasady składania dyspozycji w module Wnioski, w tym nadawania uprawnień znajdziesz w
Instrukcji „Zasady składania w bgk24 dyspozycji za pomocą modułu Wnioski” na stronie
internetowej banku w zakładce Bankowość i serwisy -> Instrukcje -> Dyspozycje, wnioski, wiadomości
Wniosek o wymianę tokena sprzętowego

Użytkownik składający wniosek wybiera wniosek o wymianę tokena sprzętowego klikając na jego
nazwę. Zostaje przeniesiony na ekran, gdzie klika na przycisk „Złóż wniosek”.
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Na kolejnym ekranie podaje Identyfikator do logowania Użytkownika, któremu chce wymienić
token sprzętowy. Klika w dowolnym miejscu na wniosku, aby system odświeżył stronę i pobrał
dane.

Po wpisaniu Identyfikatora, system wyświetla dane Użytkownika takie jak imię, nazwisko oraz numer
tokena sprzętowego. Jeżeli Użytkownik nie ma tokena sprzętowego lub Identyfikator do logowania
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został wpisany niepoprawnie, system zaprezentuje stosowny komunikat i wówczas należy poprawić
dane.

Następnie użytkownik wypełniający wniosek uzupełnia wymagane pola:


Powód wymiany (wybór z listy)
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Sposób dostarczenia tokena sprzętowego (wybór z listy)

Jeżeli składający wniosek chce wymienić token dla kolejnego Użytkownika, klika na przycisk
„Wymiana tokena dla kolejnego użytkownika”. Jeżeli chce usunąć dane dodanego Użytkownika,
klika na akcję „Usuń rekord”.

W kolejnym kroku Użytkownik składający wniosek może od razu go zatwierdzić lub zapisać do
późniejszego zatwierdzenia (autoryzacji). W tym celu wybiera jeden z trzech przycisków znajdujących
się na dole wniosku.
Aby zapisać wprowadzone dane, Użytkownik może użyć przycisków „Zapisz” – zapisuje wniosek
i pozostaje w trybie edycji lub „Zapisz i zamknij” – zapisuje i zamyka edycję wniosku (wniosek do
podglądu).
Jeśli wybierze tę drugą opcję, wniosek będzie dostępny na Liście wniosków, a Użytkownik będzie mógł
go później zautoryzować (z poziomu podglądu wniosku dostępne będą akcje do anulowania lub
modyfikacji wniosku).

Aby zautoryzować wniosek, Użytkownik składający wniosek wybiera przycisk „Zatwierdź”. Na
kolejnym ekranie wybiera opcję „Podpisz i Wyślij” lub „Podpisz” i autoryzuje wniosek posiadanym
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urządzeniem do autoryzacji (tokenem sprzętowym, tokenem mobilnym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym). Wniosek zostaje przekazany do realizacji przez bank (w przypadku
wybrania akcji „Podpisz” konieczne jest jeszcze użycie przycisku „Wyślij”).

Zautoryzowany wniosek dostępny jest na liście wniosków ze statusem „Wysłany”.

Wniosek o usunięcie użytkownika

Użytkownik składający wniosek wybiera wniosek o usunięcie użytkownika klikając na jego nazwę.
Zostaje przeniesiony na ekran, gdzie klika na przycisk „Złóż wniosek”.

Na kolejnym ekranie podaje Identyfikator do logowania Użytkownika, któremu chce odebrać dostęp
do bankowości elektronicznej. Klika w dowolnym miejscu na wniosku, aby system odświeżył stronę i
pobrał dane.
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Po wpisaniu Identyfikatora system wyświetla dane Użytkownika takie jak imię, nazwisko oraz numer
tokena sprzętowego (jeśli usuwany Użytkownik ma token sprzętowy). Jeżeli Identyfikator do
logowania został wpisany niepoprawnie, system zaprezentuje stosowny komunikat i wówczas należy
poprawić dane.

Następnie Użytkownik składający wniosek uzupełnia wymagane pola:
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Powód usunięcia użytkownika



Zobowiązanie do zwrotu tokena sprzętowego (jeżeli usuwany Użytkownik posiada, wybór z
listy TAK/ NIE)



Zaznacza oświadczenie o odebraniu pełnomocnictwa do autoryzacji dyspozycji.

Jeżeli składający wniosek chce na tym samym wniosku dodać kolejnego Użytkownika do usunięcia,
wybiera przycisk „Dodaj dane kolejnego użytkownika do usunięcia”. Jeżeli chce usunąć
wprowadzone dane klika na akcję „Usuń rekord”.
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W kolejnym kroku Użytkownik składający wniosek może od razu go zatwierdzić lub zapisać do
późniejszego zatwierdzenia (autoryzacji). W tym celu wybiera jeden z trzech przycisków znajdujących
się na dole wniosku.
Aby zapisać wprowadzone dane, Użytkownik może użyć przycisków „Zapisz” – zapisuje wniosek
i pozostaje w trybie edycji lub „Zapisz i zamknij” – zapisuje i zamyka edycję wniosku (wniosek do
podglądu).
Jeśli wybierze tę drugą opcję, wniosek będzie dostępny na Liście wniosków, a Użytkownik będzie mógł
go później zautoryzować (z poziomu podglądu wniosku dostępne będą akcje do anulowania lub
modyfikacji wniosku).

Aby zautoryzować wniosek, Użytkownik składający wniosek wybiera przycisk „Zatwierdź”. Na
kolejnym ekranie wybiera opcję „Podpisz i Wyślij” lub „Podpisz” i autoryzuje wniosek posiadanym
urządzeniem do autoryzacji (tokenem sprzętowym, tokenem mobilnym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym). Wniosek zostaje przekazany do realizacji przez bank (w przypadku
wybrania akcji „Podpisz” konieczne jest jeszcze użycie przycisku „Wyślij”).

Zautoryzowany wniosek dostępny jest na liście wniosków ze statusem „Wysłany”.
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Wniosek o dodanie nowych Użytkowników

Użytkownik składający wniosek wybiera wniosek o dodanie nowych Użytkowników do systemu
bgk24 klikając na jego nazwę. Zostaje przeniesiony na ekran gdzie klika na przycisk „Złóż wniosek”.

Następnie wybiera czy nowo dodawany Użytkownik ma już dostęp do bgk24 i narzędzia w ramach
innej firmy (domyślnie zaznaczone NIE), czy jest Rezydentem (domyślnie zaznaczone TAK) oraz
wpisuje numer PESEL.
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Klika w dowolnym miejscu na wniosku, aby system odświeżył stronę i zapisał dane. System zapisuje
PESEL i na jego podstawie prezentuje datę urodzenia. Następnie Użytkownik składający wniosek
uzupełnia dane osobowe dodawanego do bgk24 Użytkownika takie jak: nazwisko, imię, drugie imię,
miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki.

W sekcji Dane identyfikujące wybiera rodzaj dokumentu np. dowód osobisty, podaje serię i numer
dokumentu, organ wydający oraz uzupełnia datę ważności dokumentu tożsamości.
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W kolejnym kroku uzupełnia adres zamieszkania. Uwaga: podanie adresu zamieszkania wymagane
jest dla Użytkownika będącego Reprezentantem lub Pełnomocnikiem z prawem autoryzacji
dyspozycji.

Następnie uzupełnia dane do usługi bankowości elektronicznej:
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1) Krajowy telefon komórkowy (stosowany jest w celu wysłania hasła SMS do odblokowania
dostępu, nadania dostępu lub przesłania loginu użytkownika w systemie bgk24 – wyłącznie
krajowy numer telefonu komórkowego). Telefon powinien zostać podany w formacie: 9 cyfr,
pisanych ciągiem bez spacji czy myślników.
2) E-mail (stosowany jest w celu wysłania hasła do odblokowania dostępu, nadania dostępu
lub przesłania loginu użytkownika w systemie bgk24).
3) Rola użytkownika
 Reprezentant z prawem autoryzacji Dyspozycji
 Reprezentant bez prawa autoryzacji Dyspozycji
 Pełnomocnik z prawem autoryzacji Dyspozycji
 Użytkownik bez prawa autoryzacji Dyspozycji

W przypadku wybrania jednej z opcji z prawem autoryzacji dyspozycji, system zaprezentuje pole
Wybierz Grupę/Grupy akceptacji, gdzie należy z rozwijanej listy wybrać grupę akceptacji, do której
ma zostać przypisany Użytkownik.
Użytkownika można dodać do kilku grup. W tym celu należy wybrać przycisk „Dodaj grupę” (cofnięcie
tej akcji możliwe jest poprzez użycie akcji Usuń rekord)

Zasady przypisywania do grup akceptacji oraz tworzenia schematów akceptacji w bgk24 opisane są w manualu
dostępnym na stronie www Banku Bankowość i serwisy > bgk24 > Instrukcje > Autoryzacja transakcji

4) Czy użytkownik występuje na KWP (Karcie Wzorów Podpisów) – wybór z listy TAK/ NIE
5) Czy użytkownik ma być Administratorem (funkcja pozwalająca na zarządzanie innymi
użytkownikami systemu) – wybór z listy TAK/NIE
6) Sposób dostarczenia Identyfikatora użytkownika (opcja niedostępna, jeśli na początku
wniosku zaznaczono, że Użytkownik ma już dostęp do bgk24. Taki Użytkownik będzie korzystał
z dotychczas posiadanego Identyfikatora do logowania, a jego hasło pozostanie bez zmian) –
do wyboru z listy rozwijalnej:
 e-mail
 sms
 w formie pisemnej.
7) Sposób dostarczenia Hasła startowego (opcja niedostępna, jeśli na początku wniosku
zaznaczono, że Użytkownik ma już dostęp do bgk24. Taki Użytkownik będzie korzystał z
dotychczas posiadanego identyfikatora do logowania, a jego hasło pozostanie bez zmian) –
do wyboru z listy rozwijalnej:
 e-mail
 sms
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w bezpiecznej kopercie.

Jeżeli w polach:
 „Sposób dostarczenia Identyfikatora użytkownika” wybrano opcję „w formie pisemnej”
 „Sposób dostarczenia Hasła startowego” wybrano opcję „w bezpiecznej kopercie”.
pojawi się pole „Sposób dostarczenia Pakietów startowych”. Należy z listy rozwijalnej wybrać jedną
z opcji:

Następnie składający wniosek wybiera Urządzenia do autoryzacji (token sprzętowy, token mobilny
lub kwalifikowany podpis elektroniczny), z których będzie korzystał Użytkownik. Maksymalnie można
wybrać dwa urządzenia.

Jeżeli został wybrany token sprzętowy, w kolejnym kroku składający wniosek wskazuje sposób jego
dostarczenia do Użytkownika.
Opcja ta dotyczy wszystkich Użytkowników na wniosku. A zatem: jeżeli dla kilku Użytkowników
wybrany jest token sprzętowy jako Urządzenie do autoryzacji, wówczas te tokeny będą dostarczone
do Użytkowników w jednej przesyłce zgodnie z wybranym wariantem w polu „Sposób dostarczenia
tokenów sprzętowych”.
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Uwaga! Jeśli wypełniający zaznaczył na początku wniosku, że dodawany Użytkownik ma już dostęp
do bgk24, na liście urządzeń pojawi się do wyboru opcja „Posiadany token sprzętowy” zamiast „Token
sprzętowy”. Jeżeli ten Użytkownik ma już token sprzętowy i korzysta z niego w ramach innej firmy
należy zaznaczyć tę opcję. Dodatkowo można wybrać jeszcze jedno urządzenie do autoryzacji (token
mobilny albo kwalifikowany podpis elektroniczny).

Następnie składający wniosek powinien zapoznać się z treścią oświadczeń i potwierdzić ten fakt
poprzez zaznaczenie pola wyboru przy danym oświadczeniu:
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Po wykonaniu powyższych czynności należy użyć przycisku „Weryfikacja wprowadzonych danych” –
system sprawdzi czy wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione.

Jeśli nie wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione , system wskaże pola do uzupełnienia. Jeżeli
zostały uzupełnione wszystkie wymagane pola, system zaprezentuje poniższy komunikat. Należy
kliknąć OK.

Teraz składający wniosek może przejść do jego zatwierdzenia lub dodać kolejnego Użytkownika,
któremu chce nadać dostęp do systemu bgk24 (w tym celu powinien kliknąć na przycisk Dodaj
kolejnego użytkownika i w kolejnych krokach uzupełnić wymagane pola).
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W kolejnym kroku Użytkownik składający wniosek może od razu go zatwierdzić lub zapisać do
późniejszego zatwierdzenia (autoryzacji). W tym celu wybiera jeden z trzech przycisków znajdujących
się na dole wniosku.
Aby zapisać wprowadzone dane, Użytkownik może użyć przycisków „Zapisz” – zapisuje wniosek
i pozostaje w trybie edycji lub „Zapisz i zamknij” – zapisuje i zamyka edycję wniosku (wniosek do
podglądu).
Jeśli wybierze tę drugą opcję, wniosek będzie dostępny na Liście wniosków, a Użytkownik będzie mógł
go później zautoryzować (z poziomu podglądu wniosku dostępne będą akcje do anulowania lub
modyfikacji wniosku).

Aby zautoryzować wniosek, Użytkownik składający wniosek wybiera przycisk „Zatwierdź”. Na
kolejnym ekranie wybiera opcję „Podpisz i Wyślij” lub „Podpisz” i autoryzuje wniosek posiadanym
urządzeniem do autoryzacji (tokenem sprzętowym, tokenem mobilnym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym). Wniosek zostaje przekazany do realizacji przez bank (w przypadku
wybrania akcji „Podpisz” konieczne jest jeszcze użycie przycisku „Wyślij”).

Zautoryzowany wniosek dostępny jest na liście wniosków ze statusem „Wysłany”.

Ważne: dodanie nowych użytkowników e-wnioskiem wymaga przekazania do banku skanów ich
dokumentów tożsamości. Po wysłaniu powyższego wniosku należy przejść do modułu komunikacji
(ikona koperty), wybrać wiadomość o tytule „Skan dokumentu do ewniosku”, w temacie/ treści
wiadomości podać numer złożonego wniosku i załączyć skany dokumentów tożsamości oraz wysłać
wiadomość.
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Wniosek o aktualizację danych osobowych

Użytkownik składający wniosek wybiera wniosek o aktualizację danych osobowych klikając na jego
nazwę. Zostaje przeniesiony na ekran, gdzie klika na przycisk „Złóż wniosek”.
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Na kolejnym ekranie zostają zaprezentowane dane firmy takie jak NIP i REGON oraz numer
składanego wniosku. Użytkownik składający wniosek podaje PESEL Użytkownika, dla którego chce
zaktualizować dane osobowe i klika „Dalej”.

Po wpisaniu numeru PESEL, system wyświetla sekcje, które zawierają dane możliwe do aktualizacji:





Dane osobowe
Dane identyfikujące
Dane do usług
Adres zamieszkania

Aby zobaczyć jakie dane możliwe są do wypełnienia w danej sekcji Użytkownik powinien kliknąć na
Rozwiń lub na nazwę sekcji. Następnie Użytkownik składający wniosek uzupełnia dane, które chce
zmienić.
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Sekcja Dane osobowe zawiera dane takie jak: Nazwisko, Imię (pole nieedytowalne, nie możliwe do
zmiany), Imię ojca, Imię matki, Nazwisko rodowe matki, Drugie imię. Uwaga: Jeżeli w systemach
banku użytkownik ma już uzupełnione Imię ojca, Imię matki oraz Nazwisko rodowe matki to pola te
nie będą prezentowane na wniosku.

Sekcja Dane identyfikujące zawiera dane takie jak: Typ dokumentu tożsamości (do wyboru z listy
rozwijalnej: Dowód osobisty, Paszport krajowy, Karta stałego pobytu), Seria i numer, Organ wydający,
Data ważności dokumentu tożsamości (czas określony lub nieokreślony) oraz Datę wydania i ważności
możliwe do wyboru z kalendarza (w przypadku wyboru daty ważności na czas określony dla Dowodu
osobistego różnica miedzy tymi datami musi wynosić 10 lat). Uwaga: system weryfikuje czy
dokument nie jest zastrzeżony, w takim przypadku użytkownikowi zostanie zaprezentowany
stosowny komunikat a złożenie wniosku nie będzie możliwe.
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Sekcja Dane do usług zawiera dane takie jak:


krajowy nr telefonu komórkowego Użytkownika bgk24 – numer telefonu osoby fizycznej
będącej użytkownikiem bankowości elektronicznej,/BGK Zlecenia który będzie obowiązywał
w kontekście wszystkich firm, z którymi dany użytkownik jest powiązany. Stosowany jest w
celu wysłania hasła SMS do odblokowania dostępu, nadania dostępu, przesłania loginu
użytkownika w systemie bgk24 lub wysłania loginu użytkownika BGK Zlecenia i autoryzacji
operacji z wykorzystaniem kodu SMS w Portalu BGK Zlecenia oraz stosowany również w
usłudze 3D Secure. Numer powinien zostać podany w formacie: 9 cyfr, pisanych ciągiem bez
spacji czy myślników.



E-mail – który będzie obowiązywał dla użytkownika bankowości elektronicznej w kontekście
wszystkich firm, z którymi dany użytkownik jest powiązany i w przypadku użytkownika BGKZLECENIA. W przypadku użytkownika bgk24 stosowany jest w celu wysłania hasła do
odblokowania dostępu, nadania dostępu lub przesłania loginu użytkownika w systemie
bgk24.

Sekcja Adres zamieszkania pozwala na podanie danych adresu zamieszkania Użytkownika takich jak
Ulica, Numer domu/ lokalu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Kraj (domyślnie Polska) czy
Województwo.
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Po wypełnieniu wybranych danych w powyższych sekcjach Użytkownik składający wniosek powinien
zaznaczyć jaką obecnie Funkcję osoby fizycznej w BGK posiada Użytkownik, dla którego
aktualizowane są dane, czy jest np. Reprezentantem czy np. Pełnomocnikiem lub np. Użytkownikiem
bgk24 lub usługi Wyciągi elektroniczne

Na wniosku można również załączyć dokument. W przypadku aktualizacji dokumentu tożsamości,
należy dołączyć scan tego dokumentu. W tym celu należy kliknąć w przycisk „Przeglądaj” w polu
Załącznik, a następnie dodać dokument z wybranej lokalizacji (np. z pulpitu Użytkownika). Załącznik
zostanie dodany.
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W ostatnim kroku składający wniosek powinien zapoznać się z treścią oświadczeń i potwierdzić ten
fakt poprzez zaznaczenie pola wyboru przy danym oświadczeniu. Następnie klika na przycisk
„Dalej”.

Jeśli wszystkie dane zostały prawidłowo uzupełnione zostanie zaprezentowany komunikat
informujący o konieczności zatwierdzenia wniosku. Użytkownik klika „OK”.
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Użytkownik składający wniosek może od razu go zatwierdzić lub zapisać do późniejszego
zatwierdzenia (autoryzacji). W tym celu wybiera jeden z trzech przycisków znajdujących się na dole
wniosku.
Jeśli chce tylko zapisać wprowadzone dane (później będzie mógł zautoryzować wniosek), Użytkownik
może użyć przycisków „Zapisz” – zapisuje wniosek i pozostaje w trybie edycji. Jeśli wybierze opcję
„Zapisz i zamknij” wniosek będzie dostępny na Liście wniosków, a Użytkownik będzie mógł go później
zautoryzować (z poziomu podglądu wniosku dostępne będą akcje do anulowania lub modyfikacji
wniosku).

Aby od razu zautoryzować wniosek, Użytkownik składający wniosek wybiera przycisk „Zatwierdź”.
Na kolejnym ekranie wybiera opcję „Podpisz i Wyślij” lub „Podpisz” i autoryzuje wniosek posiadanym
urządzeniem do autoryzacji (tokenem sprzętowym, tokenem mobilnym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym). Wniosek zostaje przekazany do realizacji przez bank (w przypadku
wybrania akcji „Podpisz” konieczne jest jeszcze użycie przycisku „Wyślij”).
Uwaga: Jeżeli do autoryzacji wniosków wymagana jest więcej niż jedna osoba to zgodnie ze
schematem autoryzacji dla wniosków, każda z nich musi zautoryzować wniosek przed wysłaniem go
do realizacji przez Bank.

Po zautoryzowaniu i wysłaniu wniosku Użytkownik otrzymuje komunikat.

Zautoryzowany wniosek dostępny jest na liście wniosków ze statusem „Wysłany”.
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Przechodząc na listę wniosków i wchodząc w szczegóły wniosku Użytkownik może pobrać jego
szczegóły w formacie PDF – potwierdzenie znajduje się na dole wniosku, wystarczy kliknąć na jego
nazwę aby otworzyć lub zapisać dokument we wskazanej lokalizacji.

Wniosek o aktualizację danych w Karcie Klienta BGK

Aby złożyć wniosek, użytkownik musi mieć uprawnienia do modułu ,,Wnioski”. Po wyborze tej
zakładki, klika opcję „Nowy wniosek” i kolejno „Wniosek o aktualizację danych w Karcie Klienta BGK.

Po przeniesieniu na kolejny ekran, wybiera „Złóż wniosek”.
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Dalej może uzupełnić lub zaktualizować dane firmy.

Dane można zaktualizować w sekcjach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dane podstawowe,
Dane teleadresowe,
Dane kontaktowe,
Wskazane osoby do kontaktu z BGK,
Dane dodatkowe,
Dodatkowe informacje o Wnioskodawcy/Kliencie,
Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym,
Oświadczenia (w tym miejscu należy zapoznać się i zaakceptować oświadczenia z klauzulą
RODO).

Po kliknięciu Rozwiń w danej sekcji znajdują się oświadczenia i dane, które użytkownik może
dodać/zmienić.
Uwaga: Jeżeli użytkownik nie wypełni wymaganego pola lub oświadczenia, system je podświetli przy
zatwierdzaniu. Wskazane miejsca trzeba uzupełnić/zaznaczyć by móc zatwierdzić wniosek.
1. Dane podstawowe – zawierają m.in. pytania „Czy świadczysz usługi jako KIP (Krajowa
Instytucja Płatnicza)” oraz „Czy świadczysz usługi jako MIP (Mała Instytucja Płatnicza)”. Przy
opcji TAK należy podać numer rejestru.
25

Jak złożyć Wnioski w bgk24

2. Dane teleadresowe - jeśli użytkownik nie wypełni wymaganego pola (np. numer domu)
system je podświetli i nie pozwoli na wysłanie wniosku.
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Pole do uzupełnienia adresu korespondencyjnego pojawi się wtedy, kiedy użytkownik odpowie „nie”
na pytanie „Czy adres korespondencyjny zgodny z adresem siedziby?”.

3. Dane kontaktowe

4. Wskazane osoby do kontaktu z BGK - kolejne osoby można wskazać używając przycisku Dodaj
kolejną osobę do kontaktu z BGK.
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5. Dane dodatkowe

6. Dodatkowe informacje o Wnioskodawcy/Kliencie - dotyczy rocznych przychodów oraz sumy
bilansowej. Sekcję widzą klienci nie podlegający pod Ustawę o finansach publicznych.
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7. Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym - jeżeli użytkownik dodaje beneficjenta
rzeczywistego, musi podać jego imię i nazwisko. Pozostałe pola mogą zostać puste. Aby dodać
kilku beneficjentów należy użyć przycisku Dodaj kolejnego Beneficjenta.

Również w tej sekcji należy zapoznać się z treścią oświadczeń dot. beneficjentów rzeczywistych oraz
zaznaczyć odpowiednią opcję przy danym oświadczeniu. Oświadczenia są wymagane w zależności od
tego czy klient podlega pod Ustawę o finansach publicznych.
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8. Oświadczenia (wraz z klauzulą RODO) - użytkownik powinien zapoznać się z oświadczeniem
czy klient jest powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z BGK i zaznaczyć odpowiednią opcję.
Po wyborze „tak” należy wpisać opis powiązania. Można również wyrazić zgodę na
przekazywanie informacji marketingowych.

Następnie użytkownik może dołączyć do wniosku załączniki, które umożliwią weryfikację danych
uzupełnianych/aktualizowanych. W tym celu zaznacza checkboxy przy wybranym rodzaju dokumentu
(dla opcji inne należy dopisać rodzaj dokumentu), a następnie klikając Przeglądaj dodaje załącznik
z własnej lokalizacji (w której ten plik ma zapisany).

Po dodaniu załączników należy zapoznać się z oświadczeniem dot. aktualności i rzetelności
dokumentów i potwierdzić ten fakt zaznaczając checkbox.
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Na koniec użytkownik powinien zapoznać się z klauzulą RODO i potwierdzić ten fakt zaznaczając
checkbox przy klauzuli.
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Osoba, która składa wniosek może go od razu zatwierdzić lub zapisać do późniejszego zatwierdzenia
(autoryzacji). W tym celu wybiera jeden z trzech przycisków znajdujących się na dole wniosku.
Aby tylko zapisać wprowadzone dane (później będzie można zautoryzować wniosek): użytkownik
wybiera „Zapisz” – zapisuje wniosek i pozostaje w trybie edycji. Jeśli wybierze „Zapisz i zamknij”
wniosek będzie dostępny na Liście wniosków, a użytkownik będzie mógł go później zautoryzować
(z poziomu podglądu wniosku dostępne będą akcje do anulowania lub modyfikacji wniosku).

Aby od razu zautoryzować wniosek składający wniosek wybiera „Zatwierdź”. Na kolejnym ekranie
wybiera „Podpisz i Wyślij” lub „Podpisz” i autoryzuje wniosek posiadanym urządzeniem do
autoryzacji (tokenem sprzętowym, tokenem mobilnym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym). Wniosek zostaje przekazany do realizacji przez bank (w przypadku wybrania akcji
„Podpisz” konieczne jest jeszcze użycie przycisku „Wyślij”).
Uwaga: Jeżeli do autoryzacji wniosków wymagana jest więcej niż jedna osoba to zgodnie ze
schematem autoryzacji dla wniosków, każda z nich musi zautoryzować wniosek przed wysłaniem go
do realizacji przez bank.

Po zautoryzowaniu i wysłaniu wniosku użytkownik otrzymuje komunikat.

Zautoryzowany wniosek dostępny jest na liście wniosków ze statusem „Wysłany”.

Po przejściu na listę wniosków i wejściu w szczegóły wniosku możliwe jest pobranie jego szczegółów
w formacie PDF – potwierdzenie znajduje się na dole wniosku, wystarczy kliknąć na jego nazwę, aby
otworzyć lub zapisać dokument we wskazanej lokalizacji.
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Informacje dodatkowe
 Jeżeli osoba, która składa wniosek nie wypełni wymaganych pól, system podświetli je na
czerwono i nie pozwoli przejść dalej.
 Niezautoryzowane dyspozycje mogą być modyfikowane lub anulowane.
 Wniosek zapisany niepoprawnie (jeśli nie została użyta akcja „Zapisz” lub „Zapisz i
zamknij” lub gdy użytkownik zamknął wniosek bez zapisu) należy wprowadzić od nowa i
zautoryzować. Autoryzacja lub modyfikacja niepoprawnie zapisanego wniosku jest
niemożliwa.
 Zmodyfikować lub anulować można wniosek, który nie został jeszcze wysłany do
realizacji.
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