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Instrukcja logowania i obsługi tokena  
w Systemie Bankowości Internetowej  

 

System Bankowości Internetowej Banku Spółdzielczego w Szczucinie  zarówno do 

logowania, jak i autoryzacji transakcji wykorzystuje token RSA SID 700 (Rys. 1). Urządzenie 

to nie wymaga żadnych czynności od użytkownika. Ciąg sześciu cyfr generowany jest 

automatycznie co 60 sekund.  

 

 
UWAGA!!!  

Aktualnie wyświetlany ciąg cyfr można wykorzystać tylko raz. Każda autoryzacja wymaga 

innego – kolejnego ciągu cyfr.  

 
 

 Logowanie do Systemu  
 

Aplikacja bankowości internetowej znajduje się pod adresem:  

 

www.bsszczucin.pl 
 

- zakładka „bankowość internetowa” 
- klienci prywatni 

 
1.Pierwsze logowanie  

 

Podczas pierwszego logowania w pole Identyfikator użytkownika należy wpisać ciąg 

znaków otrzymany od pracownika banku w trakcie udostępniania usługi.  

W pole Klucz należy wpisać wyłącznie wskazanie tokena  oraz nacisnąć przycisk 

„Zatwierdź”.  

W poniższym przykładzie wskazaniem tokena będzie ciąg cyfr: 959759  
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W kolejnym kroku System poprosi o ustalenia własnego hasła.  

Hasło musi składać się z 4 do 8 dowolnych znaków, np. mkWd78.  

Należy wpisać w obu polach to samo hasło oraz nacisnąć przycisk „Zatwierdź”.  

 

Uwaga!!!  

Proponujemy, aby ustalając swoje hasło używać kombinacji cyfr, małych i wielkich liter. 

Radzimy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), a za to stosować hasła 

trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z 

wymyślonych zdań). Przykład dobrego hasła: wmi4Mzjs pochodzące ze zdania „W moje 

imieniny 4 marca zawsze jest słonecznie”  

W kolejnym kroku system poprosi o wprowadzenie wskazania tokena. 

 

Uwaga!!! 

Należy poczekać na zmianę wyświetlanego ciągu cyfr na tokenie,  po czym wprowadzamy 

wskazanie tokena i naciskamy „zatwierdź” 

 

 

 

 

2. Kolejne logowania  
  

Podczas kolejnych logowań w pole Identyfikator użytkownika należy wpisać ciąg znaków 

otrzymany od pracownika banku w trakcie uruchamiania usługi.  

W pole Klucz należy wpisać hasło wraz ze wskazaniem tokena oraz nacisnąć przycisk 

„Zatwierdź”.  

Przykład:  

Wskazanie tokena: 959759  

Zdefiniowane podczas pierwszego logowania hasło: mkWd78.  



 3 

W pole Klucz należy wpisać: mkWd78959759  

 

 
 3. Autoryzacja transakcji  

 

Każda operacja mająca wpływ na zmianę stanu środków na rachunku wymaga autoryzacji 

Kluczem.  

Podczas składania dyspozycji System wyświetla pole Klucz, w które należy wpisać hasło 

wraz ze wskazaniem tokena.  

Przykład:  

 
 

 

Rysunek przedstawia ekran potwierdzenia dyspozycji przelewu.  

Formularz zawiera dane dotyczące odbiorcy, kwoty zlecenia oraz pole Klucz.  

Wskazanie tokena : 959759  

Zdefiniowane hasło: mkWd78 

W pole Klucz należy wpisać: mkWd78959759 


