
Przewodnik użytkownika  

dla bankowości internetowej KODY SMS 

 

1. Uruchomienie systemu  

W celu uruchomienia bankowości należy:  

Uruchomić przeglądarkę internetową– wpisać adres strony https://bskrotoszyn24.cui.pl/ lub na stronie 

https://www.bskrotoszyn.pl  wybrać w górnym prawym rogu Logowanie do konta:  BSKROTOSZYN24  

W pasku adresu pojawi się informacja o certyfikacie SSL witryny z zamkniętą kłódką z nazwą banku:  

 

Certyfikat został wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Krotoszynie przez: Unizeto Technologies S.A.  

2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego i kodów SMS 

W polu „Login” wpisujemy identyfikator nadany przez Bank. 

 

Po wciśnięciu przycisku „Dalej” zostaniemy przeniesieni na ekran do wpisania Kodu Dostępu otrzymanego jako 
SMS o treści „Tymczasowe hasło do systemu: [treść hasła] DZIĘKUJEMY”  
 

 

 

 



 
 
Po wpisaniu HASŁA TYMCZASOWEGO system poprosi o wpisanie kodu autoryzacji otrzymanego SMS.  
  
 

 
 
Po wpisaniu KODU AUTORYZUJACEGO system poprosi o ustawienie własnego hasła – należy podać co 
najmniej 10 znaków i maksymalnie 24, musi zawierać wielka literę, małą literę oraz zawierać cyfrę i nie 
powinien zaczynać się od cyfry 0. 
 

 

Po zapisaniu swojego Hasła  system poprosi o ustawienie swojego PINU do autoryzacji bankowości internetowej. 

 

 

 



Po kliknięciu w USTAW TERAZ zostaniemy przeniesieni do USTAWIEŃ bankowości internetowej. W tym miejscu 

wpisujemy PIN TYMCZASOWY otrzymany SMS KODEM. A następnie ustawiamy swój PIN AUTORYZUJĄCY. 

 

 

Podpisywanie dyspozycji w bankowości internetowej (autoryzacja zleceń) 

kodem SMS 

 
Klient podpisuje dyspozycję np. przelewu za pomocą: wprowadzenia zdefiniowanego wcześniej PIN-u do 

podpisu oraz kodu SMS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Postępowanie w przypadku utraty środka dostępu 

W dni powszednie od godz.8.00 do 17.00 mogą Państwo zastrzec środek dostępu: 

- osobiście w Placówkach Banku ( Odziały oraz Fillie) 

- lub telefonicznie zgłaszając Pracownikowi Banku pod numerem tel. (+48) 62 725 32 78  

W dni powszednie po godz. 17.00 oraz w dni wolne od pracy mogą Państwo zastrzec środek dostępu 

dzwoniąc pod numer (poczta głosowa) tel. (+48) 62 725 32 78 wybierając  119 

--------------------------------------------------------- 

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

Zanim wprowadzisz na stronie swój Identyfikator użytkownika i Kod Dostępu sprawdź, czy: 

• adres strony logowania rozpoczyna się od https (oznaczającego bezpieczne połączenie 
internetowe) 

• w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest 
zamknięta kłódka 

• certyfikat jest wystawiony dla Bank Spółdzielczy w Krotoszynie przez firmę Unizeto 
Technologies S.A. 

Pamiętaj: Bank nie wymaga potwierdzenia danych SMS-em lub mailem. 

Szczegółowe informacje o zagro żeniach mo żna sprawdzi ć na stronie Zwi ązku Banków Polskich: 
https://zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/b ankowosc-internetowa  

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem. 


