Jak złożyć Wniosek o dodanie nowych Użytkowników

Wniosek o dodanie nowych Użytkowników do systemu bgk24
Aby złożyć wniosek, Użytkownik systemu mający uprawnienia do modułu Wnioski, wybiera zakładkę
„Wnioski”, a następnie klika na opcję „Nowy 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.
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W sekcji Dane identyfikujące wybiera rodzaj dokumentu np. dowód osobisty, podaje serię i numer
dokumentu, organ wydający oraz uzupełnia datę ważności dokumentu tożsamości.

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
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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
 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.
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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”.

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:
Jeśli nowy użytkownik:
a. jest reprezentantem lub pełnomocnikiem z prawem substytucji i nie był wcześniej zweryfikowany
w jednostce banku lub nie przekazał do banku dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, to:
•
zapisuje w pdf wysłany z bgk24 e-wniosek o dodanie nowych użytkowników i podpisuje go
kwalifikowanym podpisem.
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•
przesyła podpisany kwalifikowanym podpisem wniosek do banku w module komunikacji
(ikona koperty) w wiadomości o tytule „Dokumenty do ewniosku”.
UWAGA: Jeśli użytkownik nie posiada podpisu kwalifikowanego, musi okazać oryginał dokumentu
tożsamości w regionie/centrali banku lub skontaktować się z opiekunem klienta;

b.
jest pełnomocnikiem bez prawa substytucji lub ma być zwykłym użytkownikiem bankowości
elektronicznej (bez prawa do autoryzacji dyspozycji finansowych), by potwierdzić jego dane:
•
można zastosować procedury opisane w lit. a (tych czynności może dokonać dodawany
użytkownik, reprezentant, lub pełnomocnik z prawem substytucji) lub
•
wystarczające jest, że przynajmniej jedna z osób autoryzujących wniosek jest reprezentantem
lub pełnomocnikiem z prawem substytucji.
Dodatkowo po wysłaniu powyższego wniosku w module komunikacji (ikona koperty) można
przekazać scan dokumentu tożsamości dodawanego Użytkownika, w tym celu należy wybrać
wiadomość o tytule „Dokumenty do ewniosku”, w temacie/ treści wiadomości podać numer
złożonego wniosku i załączyć skany dokumentów tożsamości oraz wysłać wiadomość.
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Informacje dodatkowe
 Jeżeli Użytkownik składający wniosek nie wypełni wymaganych pól, system podświetli te
pola na czerwono i nie pozwoli przejść do kolejnego etapu.
 Dostępne na liście wniosków dyspozycje, które nie zostały jeszcze zautoryzowane, mogą
być modyfikowane lub anulowane.
 Niezapisany poprawnie wniosek (jeśli nie została użyta akcja „Zapisz” lub „Zapisz i
zamknij”, 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
przez bank.
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