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Aktywacja Aplikacji mobilnej BS Nidzica Mobile 

 

na innym urządzeniu (np. komputer) zaloguj się do bankowości elektronicznej  
poprzez stronę internetową i dodaj nowe urządzenie mobilne, opis str. 3 

 

na danym urządzeniu mobilnym (np. telefon) 
zaloguj się do bankowości elektronicznej 
i dodaj nowe urządzenie mobilne, opis str. 4 
 

Aby korzystać z Aplikacji mobilnej Nasz Bank 
należy połączyć ją ze swoim kontem 
internetowym. 
Po zaakceptowaniu oświadczenia, aktywację 
można wykonać wybierając jeden z poniższych 
sposobów: 
 
1. AKTYWUJ PRZY UŻYCIU KOMPUTERA 
2. AKTYWUJ NA TELEFONIE 
 



Aktywacja Aplikacji przy użyciu komputera 

 

1 wpisz identyfikator 
bankowości 
internetowej 
2 zdefiniuj nazwę 
użytkownika aplikacji  
i kliknij DALEJ 

3 zaloguj się do bankowości 
internetowej 
4 zeskanuj QR kod – pojawi 
się w trakcie dodawania 
urządzenia mobilnego  
w bankowości internetowej 
 
 

ustal i potwierdź  
kod e-PIN do aplikacji 
 

proces aktywacji zakończył się 
pomyślnie  
możesz korzystać  
z Aplikacji mobilnej  
Nasz Bank 
 
 

potwierdź swoje 
oświadczenie i wybierz opcję 
AKTYWUJ 
PRZY UŻYCIU KOMPUTERA 



Dodanie urządzenia mobilnego w bankowości elektronicznej 

    
 

 
  

zaloguj się poprzez stronę internetową do bankowości elektronicznej 
i dodaj nowe urządzenie mobilne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeskanuj QR kod – wyświetlony  
w Twojej bankowości internetowej   
 
 

w bankowości internetowej wejdź w opcję:  
Ustawienia  Kanały dostępu i urządzenia   Urządzenie mobilne 
 Dodaj  urządzenie, podaj jego nazwę, zaakceptuj regulamin  
i zautoryzuj operację, kliknij ZATWIERŹ. Więcej informacji 
znajdziesz w instrukcji Internet Banking dla klienta 
indywidualnego.pdf. 



Aktywacja Aplikacji na telefonie 

 

 

dodaj urządzenie mobilne: 
wpisz nazwę urządzenia, 
zaakceptuj regulamin, 
kliknij DALEJ 
 
 

z dostępnej listy 
wybierz swój bank lub 
wpisz w polu szukaj 

wpisz identyfikator 
bankowości internetowej 
i kliknij DALEJ 

potwierdź swoje 
oświadczenie  
i wybierz opcję 
AKTYWUJ NA TELEFONIE 

wpisz hasło do bankowości 
elektronicznej i kliknij 
ZALOGUJ 
 
 



 

zautoryzuj dodanie 
urządzenia mobilnego  
i ZATWIERDŹ 

pomyślnie dodano 
urządzenie mobilne 

zdefiniuj nazwę 
użytkownika aplikacji  
i kliknij DALEJ 
 

ustal i potwierdź  
kod e-PIN do aplikacji 
 

 
proces aktywacji zakończył 
się pomyślnie  
możesz korzystać  
z Aplikacji mobilnej  
Nasz Bank 
 
 


