Logowanie do systemu bankowości internetowej i autoryzacja aplikacją mToken Asseco MAA
mToken Asseco MAA jest aplikacją mobilną i proces pobrania oraz instalacji z portali:

-Google Play

-App Store
jest analogiczny jak dla każdej innej aplikacji umieszczonej na w/w zasobach.
Aplikację można wyszukać w w/w portalach pod nazwą: mToken Asseco MAA.
Zwracamy uwagę, że nie należy pobierać aplikacji z niepewnych źródeł, lub korzystając z linków otrzymanych np. w
wiadomościach e-mail.
Dostęp do systemu następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Zaloguj” na stronie www.bsjaroslaw.pl,

a następnie wybranie opcji „Nowa bankowość”:

lub poprzez bezpośrednie wpisanie w przeglądarce adresu strony logowania: https://bsjaroslaw.cui.pl/
Prosimy zwracać szczególną uwagę na certyfikat strony (zamknięta kłódka), właściciel certyfikatu: Bank
Spółdzielczy w Jarosławiu.

Pierwsze logowanie
Po ukazaniu się strony logowania w pierwszym kroku należy w polu Numer Identyfikacyjny wprowadzić
nazwę użytkownika udostępnioną przez Bank (9 znaków) oraz wybrać przycisk [Dalej]. W przypadku numeru
identyfikacyjnego nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków.

W kolejnym kroku zostanie zaprezentowana formatka umożliwiająca podanie hasła (kod dostępu)
używanego do logowania.
Podczas pierwszego logowania w poszczególnych polach zaczynając od pierwszego należy wprowadzić kolejne
znaki hasła przekazanego przez Bank. Resztę kratek należy pozostawić nieuzupełnioną.

Uwaga: Hasło przekazane przez Bank służy tylko do pierwszego logowania

Po prawidłowym podaniu hasła i kliknięciu przycisku „Zaloguj” system wywoła okno (wygląd jak poniżej)
pozwalające na zdefiniowanie nowego własnego hasła.
Hasło musi zawierać:
- od 10 do 24 znaków
- przynajmniej jedną dużą literę
- przynajmniej jedną małą literę
- przynajmniej jedną cyfrę
Uwaga: Hasło należy zapamiętać, gdyż będzie ono służyło do kolejnych logowań.
System rozróżnia duże i małe litery.
Należy wpisać dwukrotnie nowe hasło oraz kliknąć przycisk [Zapisz i zaloguj].

Jeżeli hasło zostało wprowadzone poprawnie w obu polach, po naciśnięciu [Zapisz i zaloguj] system
zapisuje je przechodząc do powiązania aplikacji mToken Asseco MAA. Gdy mToken jest już
zainstalowany na urządzeniu mobilnym, potwierdzamy jego posiadanie.

Uruchamiamy aplikację mToken Asseco MAA na urządzeniu mobilnym i wykonujemy rejestrację urządzeni

poprzez wprowadzenie kodu aktywacyjnego, wyświetlonego w bankowości internetowej:

Po wprowadzeniu kodu naciskamy „Dalej”.
W następnym kroku wprowadzamy kod PIN, który będzie służył do logowania w aplikacji mToken Asseco MAA.
Nadawany nr PIN musi mieć następujące właściwości:
• zawierać od 5 do 8 cyfr,
• nie może zawierać takich samych cyfr lub wg kolejności (11111, 22222, 123123, 12345, itp.)

Po wprowadzeniu naciskamy „Dalej” i w kolejnym kroku, w celu identyfikacji wprowadzamy kod otrzymany SMSem na określony podczas wizyty w banku nr telefonu.

PIN powtarzamy dla weryfikacji jego prawidłowości i zgodności.

Po poprawnym wprowadzeniu kodu PIN, mToken Asseco MAA informuje o pozytywnej aktywacji aplikacji.

System bankowości internetowej również informuje o poprawnym dodaniu urządzenia:

Po poprawnej aktywacji aplikacji w urządzeniu mobilnym użytkownik zostanie przekierowany na ekran główny aplikacji mTokem
Asseco MAA, natomiast użytkownik bankowości internetowej zostanie zalogowany

Autoryzacja transakcji
W systemie bankowości elektronicznej po przekazaniu do zatwierdzenia transakcji prezentowany jest ekran
informujący o wysłaniu dyspozycji do autoryzacji na aplikację mobilną Asseco MAA poprzez powiadomienie
PUSH.

W aplikacji mobilnej wyświetlany jest na urządzeniu baner powiadomienia PUSH z informacją o oczekującym
powiadomieniu autoryzacyjnym.

wybieramy baner powiadomienia PUSH, które uruchamia aplikację Asseco MAA lub bezpośrednio uruchamiamy
aplikację z systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. Loguje się do aplikacji Asseco MAA za pomocą kodu PIN

w aplikacji prezentowane są dane dyspozycji do autoryzacji, w celu przejścia na ekran potwierdzenia operacji
należy wybrać przycisk [AKCEPTUJ].

wybór przycisku [ODRZUĆ] powoduje odrzucenie potwierdzenia autoryzacji
wybór przycisku [AKCEPTUJ] wymusza podanie PINU i potwierdzeniu przyciskiem [ZATWIERDŹ]

po poprawnym zatwierdzeniu operacji pojawia się okienko informacyjne „Operacja zakończona”

a w systemie bankowości internetowej zostanie zaprezentowany komunikat o zatwierdzeniu/odrzuceniu
autoryzacji dyspozycji.

