
Przeinstalowywanie sterowników do klucza:  Mozilla Firefox 

1. Po otwarciu przeglądarki klikamy w Narzędzia, następnie Dodatki: 

Jeżeli  w przeglądarce niewidoczny jest pasek zakładek: Plik, Edycja, Widok….   należy  nacisnąć 

na klawiaturze „lewy Alt”. 

2. Następnie wchodzimy w Rozszerzenia i odnajdujemy na liście wpis: Saba Security Plugin. 

Klikamy przycisk Usuń po prawej stronie. 

3. Zamykamy przeglądarkę wraz ze wszystkimi uruchomionymi kartami, a następnie 

uruchamiany ją ponownie i próbujemy się zalogować do systemu iB@nk. 

4. Po poprawnym podaniu danych pojawi się na ekranie instrukcja z instalacją dodatku do 

obsługi klucza. Klikamy przycisk Zainstaluj. W lewym górnym rogu przeglądarka wyświetli 

ostrzeżenia – klikamy przyciski zatwierdzające (Pozwól, Zezwól, Dodaj itp.). 

(Uwaga! W przypadku informacji o wystąpieniu błędu (jeżeli dodatek nie został poprawnie 

dodany) postępujemy w następujący sposób: 

- minimalizujemy okno firefoxa 

- otwieramy na chwilę inną przeglądarkę niż firefox (np. Chrome, Explorer, Edge, Opera) 

- otwieramy następującą stronę: https://sabaservice.pl/wtyczka/  

- klikamy przycisk POBIERZ WTYCZKĘ (zapisujemy ją w wybranym przez nas miejscu, np. 

Pulpit) 

- wracamy do Firefoxa i ponownie klikamy: Narzędzia, Dodatki, Rozszerzenia – tak jak w 

punkcie nr 1. 

- Na liście rozszerzeń (po prawej, u góry) klikamy  

 

- Wybieramy „Zainstaluj dodatek z pliku” i wybieramy pobrany wcześniej plik wtyczki. Na 

pytania przeglądarki odpowiadamy twierdząco) 

5.  Po poprawnym dodaniu wtyczki zostaniemy przekierowani do strony z instalacją sterownika. 

W zależności od wersji przeglądarki klikamy przycisk z odpowiednią wersją sterowników (32 

lub 64 bit – patrz, uwaga poniżej). Zapisujemy plik, a po zapisaniu uruchamiamy. Klikamy 

twierdząco na pytanie o instalację dodatku, a na zakończenie przycisk Zamknij.  

Uruchamiamy ponownie przeglądarkę i w tym momencie możemy już logować się do 

iB@nku. 

 

Uwaga. Wersję przeglądarki sprawdzimy klikając w ikonę w prawym, 

górnym rogu. Następnie klikamy na rozwiniętej liście symbol „znaku 

zapytania” znajdujący się na dole rozwiniętej listy, obok przycisku 

Dostosuj. Przechodzimy wreszcie do zakładki: „O programie firefox”. 

Obok numeru wersji przeglądarki będzie widoczna jej bitowość (64bit lub 

32bit). 


