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PRZEWODNIK PO KARTACH

Aby skorzystać z modułu kartowego zaloguj się do systemu BusinessPro i wejdź na zakładkę Karty. Znajdziesz tam listę 
kart, do których nadane masz uprawnienia oraz zestaw podstawowych funkcjonalności ich obsługi tj. szczegóły karty, 
możliwość aktywacji nowej karty ,możliwość zablokowania i odblokowania karty, możliwość zmiany numeru PIN karty, 
zastrzeżenie karty, zmianę limitów na karcie, historię transakcji kartowych oraz generowanie wyciągów.

AKTYWACJA KARTY

Krok 1. 
Aby aktywować kartę zaloguj się do systemu BusinessPro, następnie wejdź w zakładkę Karty i z listy dostępnych kart 
wybierz nieaktywną kartę. Aby zakończyć dyspozycję kliknij przycisk „Aktywuj kartę”.

Ważne: 
Aktywację karty w platformie może dokonać tylko użytkownik, na którego karta została wydana. Jeżeli masz nadane do 
niej tylko uprawnienia aktywacja nie będzie możliwa.



2/192/19

Krok 2. 
Po kliknięciu przycisku „Aktywuj Kartę” pojawiają się dane karty oraz okienko do wpisania hasła sms, które zostanie 
automatycznie wysłane na numer telefonu zaufanego użytkownika karty.  
Po wpisaniu poprawnego hasła i kliknięciu przycisku „Aktywuj” pojawi się komunikat „Karta została aktywowana”.
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BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE KARTY

Krok 1. 
Aby zablokować kartę zaloguj się do systemu BusinessPro, następnie wejdź w zakładkę Karty i z listy dostępnych kart 
wybierz tę, którą chcesz zablokować. Zakończ dyspozycję przesuwając suwak blokady w prawą stronę.

Krok 2. 
Aby odblokować kartę wejdź w zakładkę Karty i z listy dostępnych kart wybierz tę, którą chcesz odblokować. Zakończyć 
dyspozycję przesuwając suwak blokady w lewa stronę.
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ZMIANA NUMERU PIN KARTY

Krok 1. 
Aby zmienić numer PIN karty zaloguj się do systemu BusinessPro, następnie wejdź w zakładkę Karty i z listy dostępnych 
kart wybierz tę, dla której chcesz zmienić numer PIN. Następnie wejdź w szczegóły karty i kliknij przycisk „Zmień”.

Krok 2. 
W polu edycji wpisz nowy, 4-cyfrowy numer i kliknij przycisk „Ustaw nowy PIN”.

Krok 3. 
Aby zatwierdzić dyspozycję wpisz kod SMS, który otrzymasz na numer telefonu zaufanego i kliknij przycisk „Ustaw nowy 
PIN”. Po poprawnym wpisaniu kodu i zatwierdzeniu dyspozycji pojawi się komunikat „Kod PIN został zmieniony”.



5/195/19

ZASTRZEŻENIE KARTY

Krok 1. 
Aby zastrzec kartę zaloguj się do systemu BusinessPro, następnie wejdź w zakładkę Karty i z listy dostępnych kart wybierz 
tę, którą chcesz zastrzec. Następnie wejdź w szczegóły karty i kliknij przycisk „Zastrzeż”.

Krok 2. 
Na ekranie wyświetli się komunikat, że zastrzeżenie karty jest operacją nieodwracalną. Z listy rozwijanej wybierz powód 
zastrzeżenia karty i kliknij przycisk „Zastrzeż kartę”.
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Krok 3. 
Aby zatwierdzić dyspozycję wpisz kod SMS, wysłany na numer telefonu zaufanego i kliknij przycisk „Zastrzeż kartę”. 
Na ekranie wyświetli się komunikat „Karta została zastrzeżona”.

ZMIANA LIMITÓW KARTY

Krok 1. 
Aby zmienić limit karty zaloguj się do systemu BusinessPro, następnie wejdź w zakładkę Karty i z listy dostępnych kart 
wybierz tę, której limit chcesz zmienić. Następnie wejdź w szczegóły karty i kliknij przycisk „Zmień”.
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Krok 2. 
Dokonaj edycji pól z wysokością limitów dla określonych rodzajów transakcji z uwzględnieniem ich maksymalnych 
wartości. Po wpisaniu wartości zatwierdź zmianę klikając przycisk „Zmień limity”.

Krok 3. 
Aby zatwierdzić dyspozycję wpisz kod SMS, wysłany na numer telefonu zaufanego i kliknij przycisk „Zmień limity”. 
Na ekranie wyświetli się komunikat „Operacja zakończona powodzeniem”.
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HISTORIA TRANSAKCJI I GENEROWANIE WYCIĄGÓW Z KARTY

Krok 1. 
Aby wyświetlić historię transakcji kartowych zaloguj się do systemu BusinessPro, wejdź w zakładkę Karty i z listy 
dostępnych kart wybierz tę, dla której chcesz wyświetlić historię transakcji. Zatwierdź dyspozycję klikając przycisk 
„Historia transakcji”.
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Krok 2. 
Aby obejrzeć ostatnie operacje skorzystaj z opcji „Filtr”. Pojedynczą transakcję możesz wyszukać wpisując zakres kwoty, 
przedział czasowy, walutę oraz rodzaj i miejsce realizacji transakcji. Zatwierdź dyspozycję klikając przycisk „Pokaż”.

Krok 3. 
Aby wygenerować z systemu BusinessPro sparametryzowaną listę transakcji dokonanych kartą kliknij przycisk „Pobierz 
listę transakcji CSV”.

Krok 4. 
Aby pobrać wyciągi kartowe wejdź w zakładkę Karty > Historia transakcji, następnie wybierz opcję „Wyciągi”. Zakończ 
dyspozycję klikając przycisk „Pobierz wyciąg”. Na ekranie wyświetli się komunikat „Operacja zakończona powodzeniem”.
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SZCZEGÓŁY KARTY 

Krok 1. 
Aby wyszukać kartę wejdź na zakładkę Karty i skorzystaj z jednej z dwóch dostępnych opcji wyszukiwania. 

OPCJA 1.
Wpisz imię i nazwisko użytkownika karty, nazwę firmy, typ lub numer karty. Dyspozycję zatwierdź klikając przycisk 
„Pokaż szczegóły”.

OPCJA 2.
Skorzystaj z funkcji „Pokaż filtry” i wybierz typ karty, rodzaj karty oraz jej status. Po wskazaniu właściwych checkboxów 
w danej kategorii wciśnij przycisk „Pokaż”, aby zatwierdzić wybór i uruchomić proces wyszukiwania.
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Krok 2. 
Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi dostępnych środków oraz przyznanego limitu na karcie zaloguj się do 
systemu BusinessPro, a następnie wejdź w zakładkę Karty.
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Krok 3. 
Jeśli chcesz wyświetlić szczegółowe dane dotyczące statusu karty, limitów na karcie lub innych informacji (zablokowane 
środki, typ karty, numer rachunku karty, numer karty, właściciel rachunku, użytkownik karty, imię i nazwisko/nazwa na 
karcie, data wysłania karty, termin ważności karty) kliknij przycisk „Pokaż szczegóły”. 
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SPŁATA KARTY KREDYTOWEJ

Krok 1. 
Aby spłacić kartę kredytową wejdź w zakładkę Karty, następnie wybierz kartę kredytową, którą chcesz spłacić, wybierz 
„Pokaż szczegóły” a dalej opcję „Spłać kartę”. Wybierz rachunek, z którego dokonasz przelewu, wskaż datę płatności, 
kwotę spłaty (możesz wybrać minimalną kwotę spłaty). Zakończ dyspozycję klikając przycisk „Zatwierdź przelew”. 

. 
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Krok 2. 
Po przycisku „Zatwierdź przelew” zostaniesz przeniesiony na ekran podsumowania spłaty karty kredytowej. Jeśli dane 
transakcji się zgadzają wybierz jedną z dostępnych opcji: 

• Podpisz później
• Podpisz
• Podpisz i wyślij

Krok 3. 
Realizacja spłaty karty kredytowej wymaga autoryzacji kodem SMS wysłanym na numer telefonu zaufanego. Zweryfikuj 
treść wiadomości SMS i dokonaj autoryzacji przelewu podając poprawny kod SMS w polu formularza. Potwierdź czynność 
klikając przycisk „Zatwierdź przelew” .

Krok 4. 
Jeśli autoryzacja powiodła się pojawi się komunikat „Operacja podpisu i wysłania zakończona powodzeniem. Status 
wykonania zlecenia dostępny jest w kartotece Historia zleceń”. 
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PRZELEW Z KARTY KREDYTOWEJ

Krok 1. 
Aby dokonać przelewu z karty z menu głównego wejdź w zakładkę Przelewy > Przelew krajowy.

Krok 2. 
Wypełnij pola przelewu:

• w polu Z rachunku – wpisz numer rachunku karty (znajdziesz go w szczegółach karty kredytowej), z której chcesz 
dokonać przelewu. Przy kolejnej próbie wykonania przelewu z karty, system po najechaniu na pole kursorem 
podpowie Ci numer samej karty w liście rozwijanej lub znajdziesz go dzięki opcji lupki .

• W polu Odbiorca – wpisz identyfikator, nazwę odbiorcy lub wybierz z listy rozwijanej bądź skorzystaj z lupki.



16/1916/19

• W polu Numer rachunku odbiorcy – wpisz numer rachunku lub wybierz go z listy rozwijalnej bądź skorzystaj 
z lupki.

Ważne: 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa, w sytuacji, w której numer rachunku kontrahenta jest wklejany, dwie ostatnie cyfry są 
zamieniane na znak „**”. 
Aby wykonać przelew należy uzupełnić pole dwoma ostatnimi cyframi rachunku.

• W polu Kwota – wpisz kwotę przelewu. 

• W polu Tytuł zlecenia – wpisz tytuł zlecenia lub wybierz z listy zapisanych.

• W polu Data – wpisz datę lub wybierz termin z kalendarza. 

• W polu Typ przelewu – wybierz typ przelewu: Standardowy, Natychmiastowy Express Elixir, Natychmiastowy Blue 
Media, Expresowy SORBNET.
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• W polu Dodatkowe parametry zlecenia – rozwiń sekcję i uzupełnij dodatkowe pola.

Krok 3. 
Jeśli poprawnie wypełniłeś formularz kliknij przycisk „Dalej”, zostaniesz przekierowany do ekranu podsumowania 
przelewu. 

=
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Krok 4. 
Na ekranie podsumowania przelewu krajowego zweryfikuj wprowadzone dane i wybierz jedną z opcji: „Podpisz”, „Podpisz 
i wyślij”, „Podpisz później” lub „Modyfikuj”.

Informacja: 
Podpisywanie przelewów możliwe jest poprzez autoryzację kodem SMS, kartą procesorową, kluczem na karcie, kluczem 
w repozytorium lub kluczem na nośniku lokalnym.

Krok 5. 
W przypadku autoryzacji kodem SMS po kliknięciu przycisku „Podpisz i wyślij” otrzymasz kod na zaufany numer telefonu 
komórkowego. Zweryfikuj treść wiadomości SMS i dokonaj autoryzacji przelewu podając poprawny kod SMS w polu 
formularza. Potwierdź czynność klikając przycisk „Zatwierdź” .
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Krok 6. 
Jeśli autoryzacja się powiodła pojawi się komunikat „Operacja podpisu i wysłania zakończona powodzeniem. Status 
wykonania zlecenia dostępny jest w kartotece Historia zleceń”. 

W historii zleceń zidentyfikujesz przelew po numerze karty.

SŁOWNIK POJęć
Koszyk zleceń – tu znajdują się przelewy podpisane, oczekujące na akceptację lub przekazane do podpisu. 
Historia zleceń – umożliwia dostęp do wszystkich zleceń, które zostały wysłane do Banku za pomocą systemu 
internetowego BusinessPro. Umożliwia przeglądanie zleceń historycznych, bieżących oraz z przyszłą datą wykonania. 
Domyślnie zaś formularz, prezentuje wszystkie zlecenia, których data realizacji przypada na dzień bieżący.

• Przyjęte do wysłania – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało podpisane i przesłane do realizacji.
• W trakcie realizacji – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy po jego autoryzacji realizacja nie następuje 

w czasie rzeczywistym, a zlecenie oczekuje na przetworzenie przez system.
• Przyszłe – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy data wykonania jest datą przyszłą.
• Oczekuje na zasilenie – zlecenie otrzymuje taki status w przypadku, kiedy na rachunku nie ma środków na jego 

pokrycie – zlecenie oczekuje wówczas na zasilenie rachunku.
• Usunięte – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostaje usunięte przez któregoś z Użytkowników systemu. 

Po wybraniu na nazwie zlecenia w polu Opis statusu istnieje możliwość sprawdzenia, kto dane zlecenie usunął. 
• Anulowane – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało anulowane przez któregoś z Użytkowników 

przed jego realizacją. Anulować można zlecenia, które oczekują na realizację ze statusem przyszłe lub oczekujące na 
zasilenie. 

• Wykonane – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało zrealizowane przez Bank. 
• Odrzucone – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało odrzucone przez system bankowy przy próbie 

jego realizacji. 
• Wygasłe niezrealizowane – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy odbiorca gotówki wskazany w zleceniu 

nie podejmie jej w wyznaczonym terminie. 
• Oczekuje na weryfikację certyfikatu – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało podpisane przy użyciu 

certyfikatu kwalifikowanego i trwa jego weryfikacja.
Historia operacji – umożliwia przeglądanie transakcji bieżących oraz historycznych dokonanych na rachunkach, do których 
Użytkownik ma uprawnienia. Zawiera również opcję Eksport, za pomocą, której możesz wykonać eksport danych do pliku. 
Po wybraniu opcji otwarty zostaje formularz Eksport danych transakcyjnych.


