
Logowanie do Systemu NET-BANK

W celu zalogowania się do Systemu NET-BANK należy przygotować otrzymaną z Banku 
kartę  rejestracyjną  (zawierającą  identyfikator  użytkownika  i  hasło)  oraz  klucz  sprzętowy  
(w przypadku autoryzacji przelewów przy użyciu klucza) lub telefon komórkowy do kodów SMS, 
którego numer podano w Banku (w przypadku autoryzacji przelewów kodami SMS). 

Jeśli  zdecydowaliście się Państwo na sposób autoryzacji  przelewów kodami SMS dalsze kroki 
instalacyjne nie są wymagane, w przeciwnym przypadku przed pierwszą rejestracją w Systemie 
NET-BANK na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji  dostępnej  
na stronie producenta www.java.com.

UWAGA:

Wersja środowiska Java jest  ściśle  związana z  wykorzystywaną do pracy przeglądarką stron 
internetowych.  Korzystając  z  64-bitowej  przeglądarki  (Internet  Explorer  64-bitowy)  należy 
pobrać i zainstalować Javę przez tą przeglądarkę. Zainstalowana zostanie 64-bitowa wersja Javy. 
W takim  przypadku  należy  korzystać  z  64-bitowej  przeglądarki  Internet  Explorer,  ponieważ 
Applety  Javy  w  wersji  64-bitowej  do  obsługi  kluczy  sprzętowych  nie  będą  działały  na 
przeglądarkach 32-bitowych (np.: Mozilla Firefox oraz Chrome).
Korzystając z 32-bitowej przeglądarki należy zainstalować 32-bitową wersję środowiska Java, 
nawet w przypadku 64-bitowego systemu operacyjnego.
Proces instalacji jest szczegółowo opisany w instrukcji  „Instalacja programu JAVA” na stronie 
logowania oraz na stronie http://www.bszgierz.pl

W celu rozpoczęcia pracy z Systemem NET-BANK należy wykonać następujące czynności:

1. uruchomić przeglądarkę internetową,

2. wpisać adres strony www Banku: www.bszgierz.pl,

3. na stronie Banku wybrać opcję Zaloguj się do NET-BANK:

Można  także  od  razu  w  przeglądarce  wpisać  adres  strony  logowania  do  Banku
https://net-bank.bszgierz.pl

W  obu  przypadkach  zostanie  nawiązane  szyfrowane  połączenie  z  serwerem  bankowym. 
Certyfikat  serwera oraz  inne  parametry  połączenia  można  sprawdzić  wciskając  ikonę  
z  rysunkiem kłódki .

https://net-bank.bszgierz.pl/
http://www.bszgierz.pl/
http://www.java.com/


4. Po  wybraniu  opcji  logowania  do  Systemu  NET-BANK  na  ekranie  zostanie  wyświetlony 
formularz logowania:

NET-BANK stara wersja NET-BANK nowa wersja

Na formularzu należy wypełnić pola:

· Identyfikator,
· Hasło 

odczytane z karty rejestracyjnej, otrzymanej z Banku.

Po  wprowadzeniu  parametrów logowania  należy  wcisnąć  przycisk  „Logowanie”  lub  „Zaloguj”. 
Program powinien być gotowy do pracy.

Podczas pierwszego logowania program wymusi na Użytkowniku zmianę hasła, nie można tego 
punktu  pominąć.  W przypadku  anulowania  chęci  zmiany  hasła  nie  zalogują  się  Państwo  do 
Systemu NET-BANK.

UWAGA:
Dalej  opisane  kroki  dotyczą  wyłącznie  Użytkowników,  którzy  wybrali    rodzaj  autoryzacji   
przelewów przy użyciu klucza sprzętowego.

− Instalacja Systemu NET-BANK i kontrola kluczy

NET-BANK stara wersja NET-BANK nowa wersja



Komunikat bezpieczeństwa JAVA

Należy zaznaczyć „Do not show ….”, a następnie kliknąć na przycisk „Run”.

− Wpisanie kodu PIN

Komunikat bezpieczeństwa JAVA applet

Należy zaznaczyć „Do not show ...”, a następnie kliknąć na przycisk „Allow”.



− Zmiana hasła logowania:

− Potwierdzenie zmiany hasła kodem PIN:

− Komunikat: Prośba o zamknięcie przeglądarki i ponowne zalogowanie się

− System NET-BANK jest gotowy do pracy.

UWAGA: W przypadku problemów z instalacją wyświetlą się poniższe instrukcje:

W przypadku problemów prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 42 716 66 00.


