
Jak założyć profil zaufany - mojeID
1. Wejdź na stronę Profilu Zaufanego i wybierz przycisk "Zarejestruj się"https://pz.gov.pl/pz/index

https://pz.gov.pl/pz/index


2. Jak chcesz uzyskać Profil Zaufany



3. Pojawi się ekran z kafelkami banków - wybierz kafelek dla Banków Spółdzielczych, tj. „SGB Banki Spółdzielcze/Grupa BPS BankiSpółdzielcze”



4. Na ekranie pojawi się wyszukiwarka Banków Spółdzielczych:a) przy użyciu pola „Nazwa banku” (po prawej stronie ekranu) wyszukaj Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju lub wybierz zlisty,b) następnie wybierz przycisk "Zarejestruj się"



Zostaniesz przekierowany na stronę logowania do systemu bankowości internetowej NBS24.

Dół formularzaPoczątek formularza
Dół formularza



a) Zaloguj się do systemu bankowości internetowej NBS24 tak jak normalnie to robisz jeżeli np. chcesz zlecić przelew,b) Pojawi się ekran „Udzielenie zgody”,c) Sprawdź poprawność wyświetlonych danych,w przypadku braku adresu e-mail można go uzupełnić logując się do bankowości internetowej NBS24 wybierając kafelek „Mójprofil“ następnie „Adres e-mail“ ( W tym przypadku możliwe będzie założenie Profilu Zaufanego następnego dnia roboczego) lub wkażdej placówce Banku (wtedy dane aktualizują się natychmiast).d) Wybierz przycisk akceptujący/ zatwierdzający zgodę,e) Pojawi się ekran „Podpis zgody”,f) Zatwierdź aplikacją mobilną lub kodem SMS w zależności od wybranej formy autoryzacji.
5. Zostaniesz przekierowany na stronę PZ („Rejestracja w Profilu Zaufanym”).





Dodaj „Nazwę użytkownika”, zaakceptuj regulamin i wybierz przycisk „Zarejestruj się”
6. Ponownie zostaniesz przeniesiony na stronę logowania systemu bankowości internetowej NBS24.a) Ponownie zaloguj się do systemu bankowości internetowej NBS24,b) Pojawi się ekran „Udzielenie zgody” (z numerem dokumentu z Profilu Zaufanego),c) Sprawdź poprawność wyświetlonych danych,d) Następnie wybierz przycisk akceptujący/ zatwierdzający zgodę,e) Pojawi się ekran „Podpis zgody”,f) Zatwierdź aplikacją mobilną lub kodem SMS w zależności od wybranej formy autoryzacji.7. Ponownie zostaniesz przekierowany na stronę Profilu Zaufanego („Profil zaufany Użytkownika”).W prawym górnym rogu powinno pojawić się imię i nazwisko zalogowanego użytkownika.



mojeID w pytaniach i odpowiedziach
1. Co to jest mojeID?

mojeID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację wszelkichformalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia danych drogą elektroniczną.
2. Czy aby korzystać z mojeID muszę najpierw osobiście okazać gdzieś dokument tożsamości?

Zaletą mojeID jest wyeliminowanie konieczności dodatkowego potwierdzenia tożsamości. Usługa opiera się na logowaniu do bankowościinternetowej, które jest tu równoznaczne z potwierdzeniem Państwa tożsamości.
3. Jaką mam korzyść z używania mojeID?

Na pewno zyskują Państwo więcej wolnego czasu, który wcześniej byłby potrzebny na osobiste wizyty w wielu firmach i instytucjach w celuzałatwienia spraw związanych ze sfinalizowaniem umowy, czy podpisaniem dokumentów. Jest to także rozwiązanie wygodne, ponieważ zapomocą kilku kliknięć pozwala w bezpieczny sposób na weryfikację tożsamości, bez konieczności wstawania z kanapy, w zaciszu domu, nadowolnym urządzeniu i w dogodnym czasie.
4. Czy korzystanie z mojeID jest płatne?

Usługa mojeID jest bezpłatna dla wszystkich Klientów indywidualnych chcących potwierdzać za jej pomocą tożsamość.
5. Czy korzystanie z mojeID jest bezpieczne?

Korzystanie z mojeID jest bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Przed uruchomieniem usługa była wiele razy weryfikowana przez KrajowąIzbę Rozliczeniową – dostawcę usługi i zarazem operatora systemu Elixir. Poddano ją także niezależnemu audytowi bezpieczeństwa. Usługaspełnia najwyższe wymogi i standardy Ministerstwa Cyfryzacji. Dane w mojeID nie są udostępniane automatycznie. Wszystko odbywa się zazgodą użytkownika, po zalogowaniu się do banku.


