
Przewodnik Portfel SGB 2.0 – wersja 20171214 

 

 

Dziękuje y za dołą ze ie do gro a Użytkow ików aplika ji o il ej Portfel SGB, która jest połą ze ie  
trady ji polskiej a kowoś i oraz aj owo ześ iejszy h rozwiązań. Gwara tuje y wygod y, i tui yj y  
i przede wszystki  ezpie z y dostęp do i for a ji o środka h dostęp y h i tra sak ja h wyko a y h kartą. 
Aplikacja mobilna Portfel SGB 2.0 została stworzo a z yślą o i dla klie tów, natomiast niniejszy Przewodnik 

ułatwi korzysta ie z iej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewod ik dla Użytkow ika 

 

Call Center 800 888 888 dla połą zeń krajowy h* 

+ 4   4   4  dla połą zeń ko órkowy h oraz z zagra i y* 

 

 

 

 

 

 

* Opłaty za połą ze ie zgod e z taryfa da ego operatora  
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Rozdział I 

Dostęp ość aplikacji mobilnej Portfel SGB 

 

Aplikacja, po jej udostęp ie iu przez Ba k, dostęp a  jest do i stala ji a urządze ia h o il y h 
ez dodatkowy h opłat w oficjalnych sklepach z aplikacjami, tj.:                

                
                                   

 

Smartfony z systemem Android                          Smartfony z systemem Apple (iPhone) 

O sługa tradycyjnych kart płat i zy h SGB         O sługa trady yj y h kart płat i zy h SGB 

Płat ości HCE                                                           Brak płat ości HCE 
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Rozdział II 

Pobranie aplikacji mobilnej Portfel SGB ze sklepu Android 

1. Otwórz sklep Google Play i w zaz a zo y  po iżej iejs u wpisz „Portfel SGB” 

 

 
 

2. Po odnalezieniu w sklepie aplikacji mobilnej Portfel SGB wy ierz op ję „ZAINSTALUJ” 
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Gratulacje! Aplikacja jest już zai stalowa a na Twoim telefonie! 

 

3. Otwórz aplika ję za po o ą opcji „OTWÓRZ” lub poprzez wybranie ikony aplikacji w menu 

telefonu 
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Rozdział III 
Aktywacja aplikacji Portfel SGB 

poprzez dodanie do aplikacji tradycyj ej karty płat iczej 
 

1. Aktywacja Portfela SGB po jego instalacji, dokonywana jest samodzielnie przez klienta poprzez: 

 
 

2. Wpisz lub zeskanuj r karty oraz wprowadź pozostałe wy aga e da e 
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3. Następ ie aplika ja poprosi o ak epta ję „Waru ków korzysta ia z Portfela SGB”. Po 
o owiązkowy  przeczytaniu Waru ków, ależ zaz a zyć op ję „Zapoz ałe  się  
z treś ią….”, a astęp ie wy rać op ję „DALEJ”. 

 
 

4. Na numer telefonu podany w Banku zostanie przekazany SMS z jednorazowym kodem 

aktywacyjnym, który ależy wprowadzić do aplika ji. Jeżeli ie podałeś w Ba ku u eru 

telefo u ko taktowego, postępuj zgod ie z pkt. 6. 
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5. Po poprawnym wprowadzeniu kodu aktywacyjnego, karta zostanie dodana do aplikacji. 

 

 

6. Jeśli ie podałeś w Ba ku u eru telefo u ko taktowego, numer ten jest nieaktualny lub SMS 

z kode  ie dotarł, sko taktuj się z infolinią. 
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7. Po udanej aktywacji, ależy adać owy kod dostępu do aplika ji Portfel SGB. 

 

             
 

8. Po nadaniu nowego kod dostępu do aplika ji Portfel SGB Twoja karta jest widoczna w aplikacji 
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Rozdział IV 

Aktywacja aplikacji Portfel SGB 2.0 

poprzez dodanie do aplikacji karty mobilnej Visa HCE 

 

1. Aktywacja Portfela SGB po jego instalacji, dokonywana jest samodzielnie przez klienta poprzez: 

 
 

2. Dodanie karty mobilnej Visa HCE– wpisz ID Użytkow ika i Kod aktywa yj y. 
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3. Aplika ja poprosi o ak epta ję Zasad korzystania – patrz pkt. 3 Rozdziału III. 

 
4. Po akceptacji zasad, aplikacja poprosi o ak epta ję u owy li e yj ej. 
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5. Po udanej aktywacji, ależy adać owy kod dostępu do aplika ji Portfel SGB. 

 

             
 

6. Po nadaniu nowego kod dostępu do aplika ji Portfel SGB Twoja karta jest widoczna w aplikacji 

 

 
 

  

ZAPŁAĆ 
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Rozdział V 

Dodawanie nowych kart do Portfela SGB 
 

Pro es dodawa ia kolej y h kart do Portfela SGB jest tożsa y z pro ese  aktywa ji aplika ji, 
opisa y  w Rozdziała h III i IV powyżej. Przy dodawa iu kolej ej karty do aplika ji ie a jedy ie 
ko ie z oś i adawa ia owego kodu dostępu do aplika ji. Po adto ależy pa iętać, że do aplika ji 

oż a dodać wyłą z ie jed ą kartę o il ą Visa HCE. 
 

1. A y dodać kolej ą kartę do Portfela SGB, wybierz „Ustawie ia”, a astęp ie „Dodaj ową kartę” 

i wy ierz jaką kartę h esz dodać do Twojego Portfela. 

 

                   
                          

 

2. Następ ie postępuj zgod ie z kroka i opisa y i odpowied io w Rozdziale III i IV powyżej. 
 

  



Strona 13 z 18 

 

Rozdział VI 

Korzystanie z Portfela SGB – opis pozostałych fu kcjo al ości 
 

1. Logowanie do aplikacji – ależy wpisać ada y przez sie ie kod dostępu. 

 
 

2. Po zalogowaniu do aplikacji, na pierwszym ekranie zobaczysz dodaną przez siebie kartę. 

Przewijają  w prawo, ujrzysz kolej e karty. W zależ oś i od ko figura ji da ej karty płat i zej 
w Ba ku, oże o a yć wido z a w aplika ji w dwojaki sposó : oże yć wido z y wizerunek 

Twojej karty lu  zielo y wzór karty SGB. Aplika ja wyświetli rów ież dodatkowo status Twojej 

karty (zastrzeżo a, za lokowa a, ieaktyw a). 
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3. W przypadku karty mobilnej Visa HCE, dodatkowo widoczne ędzie pole „Zapłać”. 

 

 

4. Sz zegóły karty – a y zo a zyć sz zegóły danej karty, wy ierz op ję sz zegóły „SZCZEGÓŁY”. 

W zależ oś i od rodzaju karty preze towa y jest róż y zakres i for a ji. 
 

           
 

ZAPŁAĆ 
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5. Transakcje – a y zo a zyć historię transakcji doko a y h da ą kartą ależy wy rać op ję  
„TRANSAKCJE”. Prezentowana jest historia transakcji z ostatnich 30 dni. 

 

                
 

6. Aplika ja u ożliwia rów ież filtrowa ie listy tra sak ji poprzez określe ie zakresu zasowego, 
kwoty transakcji i/lub wpisanie nazwy sprzedawcy. 
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7. Kolej ość kart – jeśli do aplika ji Portfel SGB jest doda a wię ej iż jed a karta, asz ożliwość 
ustawie ia kolej oś i wyświetla ia kart w aplika ji według włas y h prefere ji. A y z ie ić 
kolej ość wyświetla ia kart, wejdź w op ję Ustawie ia, astęp ie „Kolej ość kart”, a astęp ie 
przytrzy aj wy ra ą kartę i przesuń ją w górę lu  w dół. 
 

          
 

8. Jeśli h esz z ie ić swój kod dostępu do aplika ji, wy ierz Ustawie ia , a astęp ie „Z ień kod 
dostępu”. Aplika ja poprosi o wprowadze ie starego kodu, a astęp ie o ada ie owego. 
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9. Usuwanie karty z Portfela SGB – jeśli h esz usu ąć kartę z Portfela SGB, wejdź w sz zegóły da ej 
karty, wy ierz op ję „USUŃ KARTĘ”, a astęp ie potwierdź usu ię ie swoi  kode  dostępu. 

 
 

10. Informacje – a y zo a zyć i for a je a te at aplika ji Portfel SGB, wybierz Ustawienia,  

a astęp ie a „I for a je”. 
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11. Dezaktywacja aplikacji – jeśli h esz dezaktywować aplika ję, wybierz „Ustawie ia”,  
a astęp ie „Dezaktywuj Portfel SGB”. Pa iętaj jed ak, że wiąże się to z całkowity  usu ięcie  
wszystkich kart dodanych do Portfela. 

 

 


