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Rejestracja aplikacji BOŚtoken



Rejestracja aplikacji BOŚtoken (1)

1. Otrzymałeś z Banku wiadomości SMS zawierającą tymczasowe hasło logowania (hasło ważne
jest 7 dni) służące do zarejestrowania (sparowania) aplikacji BOŚtoken w Usłudze BOŚBank24
oraz do ustalenia hasła podczas pierwszego logowania do Usługi BOŚBank24.

2. Pobierz ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play (Android) aplikację BOŚtoken służącą
do autoryzacji mobilnej w Usłudze BOŚBank24 i zainstaluj ją na swoim smartfonie.



Rejestracja aplikacji BOŚtoken (2)

3. Na stronie logowania do Usługi BOŚBank24 podaj swój identyfikator do logowania.



Rejestracja aplikacji BOŚtoken (3)

4. W polu „Hasło” wpisz tymczasowe hasło logowania otrzymane w wiadomości SMS.



Rejestracja aplikacji BOŚtoken (4)

5. Ustal własne hasło do logowania do Usługi BOŚBank24 – będziesz go używać podczas każdego 
logowania.

Standard hasła:

 wymagana długość od 4 do 8 znaków,
 wymagana co najmniej jedna mała i jedna wielka litera,
 wymagana co najmniej jedna cyfra,
 wymagany co najmniej jeden znak specjalny,



Rejestracja aplikacji BOŚtoken (5)

6. System wyświetli okno zatytułowane „Dodawanie urządzenia autoryzacyjnego”.
Wpisz w polu „Nazwa urządzenia” dowolną nazwę urządzenia, np. Jan23.



Rejestracja aplikacji BOŚtoken (6)

7. Na kolejnym ekranie zobaczysz 6-cio cyfrowy kod aktywacyjny, który należy przepisać
do aplikacji BOŚtoken.



Rejestracja aplikacji BOŚtoken (7)

8. Uruchom w telefonie aplikację BOŚtoken. 
W kroku 1/4 przepisz 6-cio cyfrowy kod aktywacyjny 
wyświetlony w Usłudze BOŚBank24. Otrzymasz 
kolejny kod (parowania) w wiadomości SMS.

9. W kroku 2/4 podaj otrzymany w wiadomości SMS 
dodatkowy 6-cio cyfrowy kod weryfikacyjny 
(parowania). 



Rejestracja aplikacji BOŚtoken (8)

10. W krokach 3/4 oraz 4/4 ustal i potwierdź własny numer PIN (5-8 cyfr), który będzie
służył do uruchamiania aplikacji BOŚtoken i autoryzacji operacji w Usłudze BOŚBank24.

11.Urządzenie zostało sparowane, zostajesz automatycznie zalogowany do Usługi BOŚBank24.



Logowanie do Usługi BOŚBank24



Logowanie do Usługi BOŚBank24 (1)

1. Na stronie logowania do Usługi BOŚBank24 podaj swój identyfikator do logowania.
2. Następnie w polu „Hasło” wpisz ustalone podczas pierwszego logowania 

hasło do Usługi BOŚBank24.
3. Pojawi się okno uwierzytelniania, a na Twój telefon komórkowy zostanie przesłane 

powiadomienie PUSH dotyczące logowania.



Logowanie do Usługi BOŚBank24 (2)

3. Kliknij na otrzymane powiadomienie PUSH dotyczące logowania w celu automatycznego 
uruchomienia aplikacji BOŚtoken. Możesz też uruchomić aplikację BOŚtoken poprzez 
kliknięcie na jej ikonę w telefonie. 

4. Następnie zaloguj się do aplikacji BOŚtoken podając ustalony PIN. Kliknij „Zaloguj”.



Logowanie do Usługi BOŚBank24 (3)

5. Po zalogowaniu do aplikacji BOŚtoken pojawi
się okno autoryzacji operacji logowania
do Usługi BOŚBank24. Kliknij „Akceptuj”

6. Wpisz ponowne PIN w celu zautoryzowania 
operacji logowania do Usługi BOŚBank24.



Logowanie do Usługi BOŚBank24 (4)

7. Operacja została zakończona pomyślnie. Zostałeś zalogowany do Usługi BOŚBank24.



Zablokowanie dostępu 
do Usługi BOŚBank24 



Zablokowanie dostępu do Usługi BOŚBank24 (1) 

1. W przypadku podania trzykrotnie błędnego hasła do logowania do Usługi 
BOŚBank24 Twój dostęp zostanie zablokowany. 
W celu odblokowania dostępu skontaktuj się z Infolinią lub Placówką Banku.

2. W procesie odblokowania na Twój telefon komórkowy zostanie wysłane 
tymczasowe hasło logowania. 

3. Przejdź na stronę logowania 
do Usługi BOŚBank24 i podaj swój 
identyfikator do logowania.

4. Następnie w polu „Hasło” wpisz 
otrzymane w wiadomości SMS 
tymczasowe hasło logowania.

5. Zostaniesz poproszony o 
ustalenie nowego hasła do 
logowania do Usługi BOŚBank24. 



Zablokowanie dostępu do Usługi BOŚBank24 (2) 

5. Nowe hasło zostało ustalone – będziesz go używać każdorazowo podczas logowania 
do Usługi BOŚBank24. 

6. W kolejnych krokach nastąpi logowanie do Usługi BOŚBank24. Pojawi się okno 
uwierzytelniania, a na Twój telefon komórkowy zostanie przesłane powiadomienie 
PUSH dotyczące logowania.

7. Kliknij na otrzymane powiadomienie PUSH dotyczące logowania w celu automatycznego 
uruchomienia aplikacji BOŚtoken. 

8. Następnie zaloguj się do aplikacji BOŚtoken i zautoryzuj operację logowania
do Usługi BOŚBank24.



Zablokowanie PINu do aplikacji BOŚtoken



Zablokowanie PINu do aplikacji BOŚtoken (1)

1. W przypadku podania trzykrotnie błędnego PINu do aplikacji BOŚtoken aplikacja 
zostanie zablokowana.
W celu odblokowania dostępu skontaktuj się z Infolinią lub Placówką Banku.

2. W procesie odblokowania PINu otrzymasz w wiadomości SMS wysłanej z Banku  
tymczasowe hasło logowania.

3. Uruchom aplikację BOŚtoken i kliknij na Menu oznaczone trzema poziomymi kreskami 
(lewy górny róg aplikacji). 



Zablokowanie PINu do aplikacji BOŚtoken (1)

4. Kliknij na opcję „Rejestruj/ Rejestruj ponownie” w celu ponownego zarejestrowania 
aplikacji.

5. Teraz przejdź ponowny proces rejestracji i logowania opisany w rozdziale 
„Rejestracja aplikacji BOŚtoken” (część 2 – 8)



Autoryzacja operacji w Usłudze BOŚBank24



Autoryzacja operacji w Usłudze BOŚBank24 (1)

1. Po zalogowaniu do Usługi BOŚBank24 wprowadź 
operację, którą chcesz zautoryzować, 
np. przelew do wybranego kontrahenta.

2. Wypełnij formatkę przelewu i kliknij na 
przycisk „Dalej”.



Autoryzacja operacji w Usłudze BOŚBank24 (2)

3. Na ekranie zostanie wyświetlony 
komunikat informujący o oczekiwaniu 
na potwierdzenie autoryzacji 
dyspozycji w aplikacji BOŚtoken. 

4. Na telefon komórkowy otrzymasz 
powiadomienie PUSH dotyczące 
autoryzacji przelewu.

5. Kliknij na powiadomienie w celu 
uruchomienia aplikacji BOŚtoken 
lub uruchom aplikację klikając 
na jej ikonę w swoim telefonie.

6. Zaloguj się PINem do aplikacji 
BOŚtoken.



Autoryzacja operacji w Usłudze BOŚBank24 (3)

7. Po zalogowaniu do aplikacji BOŚtoken 
zostanie wyświetlony ekran ze szczegółami 
autoryzowanej operacji. Kliknij„Akceptuj”

8. Zautoryzuj operację podają PIN do aplikacji 
BOŚtoken. Kliknij „Zatwierdź” 



Autoryzacja operacji w Usłudze BOŚBank24 (4)

9. Po chwili oczekiwania operacja zostanie 
zautoryzowana. W aplikacji BOŚtoken 
pojawi się komunikat z potwierdzeniem 
autoryzacji. 

10. W Usłudze BOŚbank24 pojawi się 
potwierdzenie przyjęcia operacji do 
realizacji.



Autoryzacja operacji w Usłudze BOŚBank24 (5)

11. Autoryzacja każdej operacji z użyciem aplikacji BOŚtoken przebiega w identyczny 
sposób jak autoryzacja przelewu.

12. Po zakończeniu pracy z aplikacją BOŚtoken kliknij na przycisk „Wyloguj”.



Ustawienia



Ustawienia (1)

1. Po zalogowaniu do aplikacji BOŚtoken możesz wyświetlić 
„Rejestr zdarzeń (Autoryzacje)”, czyli informacje 
o logowaniach oraz autoryzacjach. Po kliknięciu na dane 
zdarzenie możesz podejrzeć jego szczegóły.

2. Klikając w „Ustawienia” możesz zmienić PIN 
do aplikacji lub ją zdezaktywować.



KONIEC


