GOmobile
ZOBACZ JAKIE
TO PROSTE!
ŁATWA I BEZPIECZNA
BANKOWOŚĆ W TELEFONIE
Proste rzeczy najszybciej zrobisz teraz bez konieczności wizyty w oddziale Banku. W łatwy, szybki
i wygodny sposób wykonasz przelewy czy płatności BLIK. Dzięki aplikacji GOmobile możesz korzystać ze
swojego konta i połączonych z nim usług gdziekolwiek jesteś!

■	ZOBACZ, JAK AKTYWOWAĆ APLIKACJĘ

1
Aplikacja GOmobile
została zaprojektowana
dla telefonów z systemami
Android i iOS. Wejdź na
Google Play lub App Store
i pobierz aplikację
na swój telefon.

2
Po pobraniu i otwarciu
aplikacji na telefonie
kliknij przycisk
„Aktywuj aplikację”.

3
Następnie kliknij
„Podaj login”.

4
Podaj swój login, którego
używasz do logowania do
bankowości internetowej
(jeśli go nie posiadasz,
wybierz inną metodę
autentykacji – numer
PESEL lub numer
paszportu).
Następnie kliknij „Dalej”.

5
Wprowadź nazwisko
panieńskie matki
i kliknij „Dalej”.

7
Zdefiniuj swój
osobisty kod PIN
(co najmniej 6 cyfr),
a następnie potwierdź
go i kliknij „Dalej”.

6
Po zweryfikowaniu
tożsamości wprowadź
kod SMS, a potem
kliknij „Dalej”.

8
Gotowe!
Aplikacja
GOmobile
jest już
aktywna.

■	POZNAJ ZALETY I NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI GOmobile:
Przelewy środków własnych zrobisz
w każdej chwili – na jeden gest! Możesz
szybko przelewać środki zgromadzone na
koncie przeciągając na pulpicie zielony
suwak w lewo lub w prawo. Po lewej stronie
zawsze znajduje się Twój produkt główny, po
prawej produkt szybkiego dostępu – można
go zmienić przewijając w górę lub dół.

W GOmobile możesz szybko wykonać
przelew do ulubionych odbiorców przed
zalogowaniem. W tym celu należy dodać
wybranych odbiorców do ulubionych na
liście odbiorców. Można również dodać ich
zdjęcia, by jeszcze przyjemniej korzystać
z aplikacji.

Przelewy natychmiastowe

Przelewy odroczone

100

Przelewy do ulubionych odbiorców

0

10

Przelewy miedzy rachunkami

Pieniądze będą w ciągu kilku minut
na rachunku odbiorcy.
Możesz przelać kwotę do 5000 zł.
Opłata zgodnie z Tabelą opłat i prowizji,
która jest dostępna na stronie
www.bnpparibas.pl

Jeśli potrzebujesz, ustaw późniejszą datę
przelewu. Nie będziesz już musiał pamiętać
o przyszłych rachunkach do opłacenia.

Płatności i wypłaty bez karty

Płatności Apple Pay

Potrzebujesz zapłacić za towar czy usługę,
ale zapomniałeś portfela? To nie problem!
Dzięki usłudze BLIK dostępnej w aplikacji
GOmobile możesz wygodnie i bezpiecznie
dokonywać transakcji online, wypłacać
lub wpłacać pieniądze z bankomatów
oraz płacić w sklepach tradycyjnych oraz
internetowych.

W prosty sposób płać w sklepach za
pomocą iPhone’a, Apple Watch’a, iPada
i Macbooka Pro. Otwórz GOmobile, wybierz
kartę, którą chcesz dodać do Apple Pay
i płać wszędzie tam, gdzie akceptowane
są płatności zbliżeniowe oraz Apple Pay.

■	PROSTO I WYGODNIE
10.000 PLN
ABCDE

Autoryzacja operacji w GOonline

Logowanie biometryczne

Przez aplikację w prosty sposób
możesz potwierdzić operacje z systemu
bankowości elektronicznej GOonline,
bez przepisywania SMS.

Aplikacja pozwala Ci wybrać sposób
logowania. Sam zdecydujesz, czy będziesz
korzystał z opcji logowania za pomocą
PIN-u czy za pomocą czytnika linii
papilarnych lub skanu twarzy
(jeśli Twój smartfon ma taką funkcję).

Więcej o GOonline tutaj:
https://www.bnpparibas.pl/pl/klienciindywidualni/bankowosc-internetowa/goonline

9 650,92 PLN Podgląd stanu konta bez logowania
Saldo rachunku możesz sprawdzić
przed zalogowaniem do aplikacji.
Zdecyduj, w jakiej formie chcesz je
widzieć: kwotowo i/ lub procentowo.

Dostęp do produktów bankowych
W GOmobile możesz złożyć wniosek
o różne produkty bankowe jak np.
ubezpieczenie siebie i bliskich w podróży
czy otwarcie lub zamknięcie lokaty
terminowej - a to wszystko w dowolnym
miejscu, z telefonem w dłoni.

Powiadomienia o operacjach na rachunku

Podgląd posiadanych produktów

Aplikacja poinformuje Cię o uznaniach
i obciążeniach na twoim rachunku oraz gdy
dokonasz płatności kartą. Zdecyduj, o czym
będziemy Cię powiadamiać. W ustawieniach
możesz włączyć lub wyłączyć interesujące
Cię powiadomienia.

Wygodnie skontrolujesz swoje produkty
bankowe: posiadane rachunki, karty, lokaty
terminowe, ubezpieczenia oraz kredyty.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.bnpparibas.pl/aplikacja-mobilna-go-mobile

	
	
(w opcji wzór nie jest widoczny). Możesz również ustawić dodatkowy PIN zabezpieczający na karcie SIM.
■ I	nstaluj aplikacje pochodzące tylko z oficjalnych źródeł (App Store, Google Play).
■ N	 igdy nie instaluj żadnych aplikacji z nieznanych źródeł. Jeśli ktoś Cię o to prosi, prawdopodobnie jest to
próba zainstalowania szkodliwego oprogramowania na Twoim telefonie.
■ U	 ważaj na wiadomości SMS / MMS / e-mail od nieznanych nadawców. Mogą one zawierać linki do
stron ze złośliwym oprogramowaniem bądź do fałszywych stron bankowości elektronicznej.
■ P	 oczuj się bezpieczniej dzięki powiadomieniom - uruchom je w aplikacji mobilnej GOmobile, wybierając
Ustawienia -> Powiadomienia. Dzięki nim otrzymasz bezpłatny komunikat push na urządzeniu.
■ P	 obieraj aplikacje tylko z autoryzowanych sklepów oraz stron internetowych. Nigdy nie instaluj żadnych
aplikacji z nieznanych źródeł. Jeśli ktoś Cię o to prosi, prawdopodobnie jest to próba zainstalowania
Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa

■ Nie udostępniaj swojego urządzenia oraz poufnych danych do logowania osobom trzecim.
■ Blokuj telefon komórkowy przy użyciu znanego wyłącznie Tobie hasła/kodu PIN/znaku graficznego

	

szkodliwego oprogramowania na Twoim telefonie.

■ Poznaj więcej zasad bezpiecznego bankowania na: www.bnpparibas.pl/bezpieczenstwo

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami
instruktażowymi oraz wersją demonstracyjną GOonline:
https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/
bankowosc-internetowa/goonline

+48 22 134 00 00 | +48 500 990 500
Numery dostępne dla połączeń komórkowych, krajowych
i z zagranicy. Koszt połączenia wg stawki operatora.

1
Nie dotyczy przelewów na rachunki własne i przelewów zaufanych.
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