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Instrukcja korzystania z usługi 
SMS BANKING 

 
 SMS Banking umożliwia Klientowi, posiadającemu telefon komórkowy, 
komunikowanie się z Bankiem za pomocą krótkich wiadomości tekstowych. 
 SMS Banking zapewnia komunikację w obu kierunkach. 

1) Bank, w zależności od życzeń Klienta, może automatycznie wysyłać następujące 
informacje: 
• operacje – uznania, 
• operacje – obciążenie, 
• operacje od kwoty zmiany, 
• wolne środki na początek dnia, 
• wolne środki po zmianie na rachunku, 
• wolne środki od kwoty zmiany, 
• blokady, 
• spłata raty, 
• informacje o debecie, 
• zapadalność lokaty. 

2) Klient, w odpowiedzi na wysłany do Banku SMS z odpowiednio sformułowanym 
zapytaniem, otrzymuje zwrotnego SMS-a z żądanymi informacjami dotyczącymi 
rachunku. 

 Zapytanie Klienta (treść SMS-a) musi posiadać następującą konstrukcję: 
 

modulo#pin#zapytanie 
 

� Modulo  – modulo Klienta w Banku 
� PIN         – podane przez Klienta czterocyfrowe hasło, 
� Pytanie  – rodzaj oczekiwanej odpowiedzi. 

 
 
Dostępne zapytania: 
 

 
S Wolne środki/saldo wszystkich rachunków  W Ostatnie operacje wszystkich rachunków 

SB Wolne środki rachunków bieżących  WB Ostatnie operacje rachunków bieżących 

SK Salda rachunków kredytowych  WK Ostatnie operacje rachunków kredytowych 

ST Salda rachunków terminowych  WT Ostatnie operacje rachunków terminowych 

SR#
NRB 

Wolne środki/saldo wybranego rachunku  WR#
NRB 

Ostatnie operacje wybranego rachunku 
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O Oprocentowanie wszystkich rachunków    

OB Oprocentowanie rachunków bieżących     

OK Oprocentowanie rachunków kredytowych    

OT Oprocentowanie rachunków terminowych    

OR#
NRB 

Oprocentowanie wybranego rachunku  
  

Zmiana kodu PIN przez użytkownika 
 
Klient może zmienić swój kod PIN wysyłając do Banku odpowiedni SMS o konstrukcji: 

 
modulo#obecny PIN#P#nowy PIN 

 
Nowy kod PIN powinien składać się z czterech cyfr. 
Po udanej próbie Klient otrzyma wiadomość zwrotną o treści: 

 
Hasło PIN zostało poprawie zmienione 

 

Nr telefonu w Banku, na który należy wysyłać zapytania: +48 661 000 442 
 
Opłata za każdą wysłaną informację pobierana jest zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą 
opłat i prowizji. 
 

 


