Instrukcja wiązania bankowości internetowej
z aplikacją mobilną mToken Asseco MAA
(w przypadku autoryzacji za pomocą tokena lub sms-a)

___________________________________________________________________________
Lubartów, kwiecień 2019 r.

1. WSTĘP
mToken Asseco MAA jest aplikacją mobilną umożliwiającą autoryzację dyspozycji pochodzących
z bankowości internetowej. Jednocześnie pozwala na tzw. silne uwierzytelnianie, które gwarantuje
wyższy poziom wiarygodności i odporności na fraudy. Aplikacja umożliwia również komunikację
z klientem za pomocą komunikatów PUSH (Powiadomienia Push są to komunikaty wysyłane z aplikacji.
Powiadomienia Push wyświetlają się na ekranie startowym telefonu komórkowego). Aplikacja od razu
poinformuje Użytkownika o wszelkich ruchach na koncie, takich jak próba logowania czy zmiana salda.


Aplikacja Asseco MAA działa na poniżej wskazanych platformach mobilnych:
 Android 6.x i nowszych,
 iOS 9.x i nowszych
i jest dostępna do pobrania w sklepach Google Play i App Store.



W celu aktywacji aplikacji mobilnej mToken ASSCECO MAA wymagany jest kontakt klienta

z placówką Banku.



Aplikacja podczas swojego działania wymaga zapewnienia dostępu do sieci internet (karta SIM nie
jest wymagana w urządzeniu).
Prawidłowe działanie powiadomień PUSH wymaga włączenia/odblokowania funkcjonalności
powiadomień na urządzeniu mobilnym.

UWAGA:
Aplikacja przed aktywacją wymaga zabezpieczenia urządzenia mobilnego blokadą typu WZÓR lub PIN.
1.

Instalacja aplikacji mToken Asseco MAA.
Aplikację należy pobrać ze sklepu Google Play lub App Store wyszukując pod nazwą „mToken
Asseco MAA”.
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2.

Dodawanie urządzenia mobilnego (telefon/tablet) w bankowości internetowej.
1) Dodanie nowego urządzenia autoryzującego:
Należy zalogować się do swojej bankowości internetowej, następnie w opcji Ustawienia ->
Urządzenie autoryzujące

w polu Nazwa własna urządzenia należy podać własną nazwę urządzenia autoryzującego

Po nadaniu nazwy urządzenia i kliknięciu na przycisk [DALEJ] system wymusza autoryzację dyspozycji
powiązania urządzenia z systemem obecnie posiadaną przez użytkownika metodą autoryzacji (np. kod
SMS). W przypadku braku przypisania do użytkownika środka autoryzacji (dotyczy również sytuacji,
w której użytkownik jako metodę autoryzacji ma ustawioną mobilną autoryzację oraz nie posiada
żadnego powiązanego urządzenia autoryzującego) powiązanie urządzenia wymaga wprowadzenia
kodu SMS wysłanego na nr telefonu przypisany do użytkownika.
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2) Powiązanie aplikacji mToken Asseco MAA z bankowością elektroniczną
W następnym kroku po wyborze przycisku [DALEJ] system bankowości internetowej generuje
oraz prezentuje użytkownikowi kod aktywacyjny urządzenia autoryzującego. Kod aktywacyjny
posiada termin ważności. Po przekroczeniu terminu ważności kodu aktywacyjnego jego użycie
nie będzie możliwe.

Użytkownik przepisuje kod aktywacyjny do urządzenia autoryzującego.
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W procesie powiązania (w drugim kroku) procesu wymagane jest podanie dodatkowego kodu
przesłanego za pośrednictwem SMS.

W kolejnym kroku należy wprowadzić kod PIN, który będzie służył do logowania w aplikacji
mToken Asseco MAA (nadawany nr PIN musi zawierać od 5 do 8 cyfr i nie może zawierać
podobnych cyfr lub wg kolejności (np. 22222, 12345, 123123).

Następnie należy ponownie wprowadzić kod PIN w polu Potwierdź PIN i zatwierdzić poprzez przycisk
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[DALEJ]. System weryfikuje również poprawność kodu weryfikacyjnego, w przypadku błędnie
wprowadzonej wartości zostanie zaprezentowany komunikat walidacyjny: "Nieprawidłowy PIN lub
kod weryfikacyjny".

Po poprawnym wprowadzeniu kodu PIN oraz kodu weryfikacyjnego i zatwierdzeniu przyciskiem [DALEJ], system
informuje o pozytywnej aktywacji.

.
Po poprawnej aktywacji urządzenia użytkownik zostanie przekierowany na ekran główny aplikacji, poprzez
który będzie miał możliwość zalogowania się do aplikacji mobilnej za pomocą kodu PIN zdefiniowanego
w procesie rejestracji urządzenia autoryzującego.

UWAGA
System bankowości internetowej może być powiązany w danym momencie wyłącznie z jednym
aktywnym urządzeniem autoryzującym (powiązanie systemu z innym urządzeniem będzie wymagało
usunięcia poprzedniego urządzenia).

3.

Proces autoryzacji dyspozycji złożonych w systemie bankowości internetowej za
pomocą aplikacji mobilnej Asseco MAA
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Aplikacja mobilna Asseco MAA umożliwia autoryzację dyspozycji złożonej w systemie bankowości
internetowej. Użytkownik po wybraniu dyspozycji oczekującej na autoryzację przeniesiony zostanie na
formularz, na którym zaprezentowane zostaną szczegóły autoryzowanej dyspozycji wraz z możliwością
potwierdzenia lub odrzucenia autoryzacji. Autoryzacja dyspozycji polega na podpisaniu kluczem
prywatnym (zapisanym w aplikacji Asseco MAA) danych dyspozycji oraz przekazaniu ich do weryfikacji.
Po poprawnym zweryfikowaniu autoryzacji aplikacja prezentuje potwierdzenie autoryzacji.
Wynik autoryzacji trafia również do systemu bankowości internetowej.
Proces autoryzacji dyspozycji złożonej w bankowości internetowej za pomocą aplikacji mobilnej
Asseco MAA (mToken) jest następujący:
1. Użytkownik wybiera opcję autoryzacji dyspozycji w bankowości internetowej.
2. System bankowości internetowej prezentuje ekran informujący o wysłaniu dyspozycji do
autoryzacji na aplikację mobilną Asseco MAA.

3. System bankowości internetowej wysyła do aplikacji mobilnej powiadomienie PUSH o nowej
dyspozycji do autoryzacji.
4. Aplikacja mobilna wyświetla na urządzeniu mobilnym baner powiadomienia PUSH z informacją
o oczekującym powiadomieniu autoryzacyjnym.

mobilnej Asseco MAA

5. Użytkownik wybiera baner powiadomienia PUSH, które uruchamia aplikację Asseco MAA lub
bezpośrednio uruchamia aplikację z systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.
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6. Użytkownik loguje się do aplikacji Asseco MAA za pomocą kodu PIN zdefiniowanego przez
użytkownika w procesie rejestracji urządzenia autoryzującego.
Dokumentacja użytkownika systemu Asseco MAA

Rozdział 10

Proces autoryzacji dyspozycji złożonych w systemie def3000/CBP
zaMAA

7. Aplikacja mobilna Asseco MAA pobiera dane do autoryzacji.
8. Aplikacja mobilna Asseco MAA prezentuje dane dyspozycji do autoryzacji, w celu przejścia na ekran
potwierdzenia operacji należy wybrać przycisk [AKCEPTUJ].
Aplikacja mobilna prezentuje czas jaki pozostał do potwierdzenia autoryzacji, po upływie którego
dyspozycja jest anulowana.

Wybór przycisku [ODRZUĆ] powoduje odrzucenie potwierdzenia autoryzacji i ustawienie statusu
dyspozycji na odrzucona.
Dokumentacja użytkownika systemu Asseco MAA
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R
za
pomocą aplikacji mobilnej Asseco MAA

ozdział 10 Proces autoryzacji dyspozycji złożonych w systemie def3000/CBP

W systemie bankowości internetowej zostanie zaprezentowany komunikat o odrzuceniu autoryzacji
dyspozycji.
Dokumentacja użytkownika systemu Asseco MAA

Ro
dyspozycji złożonych w systemie def3000/CBP za
pomocą aplikacji mobilnej Asseco MAA

zdział 10 Proces autoryzacji

9. W przypadku podjęcia przez użytkownika decyzji o akceptacji dyspozycji, użytkownik weryfikuje
wprowadzone dane oraz potwierdza realizację dyspozycji poprzez wprowadzenie poprawnego
kodu PIN (zdefiniowanego przez użytkownika w procesie rejestracji urządzenia autoryzującego)
oraz wybór przycisku [ZATWIERDŹ].
Dokumentacja użytkownika systemu Asseco MAA
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10 Proces autoryzacji dyspozycji złożonych w systemie def3000/CBP zaą
aplikacji mobilnej Asseco MAA
10. Aplikacja Asseco MAA podpisuje dyspozycję.
11. Aplikacja mobilna wysyła podpisaną dyspozycję do systemu bankowości internetowej.
12. System weryfikuje podpis dyspozycji złożony w aplikacji Asseco MAA oraz przekazuje wynik do
aplikacji mobilnej oraz do systemu bankowości internetowej (weryfikacja pozytywna).
13. System bankowości internetowej prezentuje potwierdzenie autoryzacji dyspozycji.wnika systemu
Asseco MAARozdział 10 Proces autoryzacji dyspozycji złożonych w systemie def3000/CBP za
Rozdział

pomo

cą aplikacji mobilnej Asseco MAA

14. Aplikacja mobilna Asseco MAA prezentuje potwierdzenie autoryzacji dyspozycji.
Dokumentacja użytkownika systemu Asseco MAA
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R
ozdział 10 Proces autoryzacji dyspozycji złożonych w systemie
def3000/CBP zaaplikacji mobilnej Asseco MAA

W przypadku, gdy użytkownik nie podpisał dyspozycji w określonym czasie po wskazaniu dyspozycji
w aplikacji mobilnej Asseco MAA zostanie zaprezentowany komunikat informujący o błędnej
akceptacji.
W systemie bankowości internetowej na ekranie dyspozycji prezentowany jest komunikat informujący
o przekroczeniu czasu oczekiwania na autoryzację. systemu Asseco pomocą aplikacji mobilnej Asseco
MAA
W przypadku wprowadzenia błędnego kodu PIN na ekranie system prezentuje komunikat walidacyjny
"Wprowadzony PIN jest nieprawidłowy". Użytkownik ma możliwość ponownego wprowadzenia kodu
PIN lub wyjść z formatki autoryzacji nie podejmując żadnej decyzji (odrzucenia/akceptacji). Użytkownik
może ponownie wybrać autoryzację z listy (o ile nie upłynął czas ważności autoryzacji), natomiast
w bankowości internetowej system czeka aż upłynie określony czas oczekiwania.

Najczęściej zadawane pytania
1. Jak zainstalować mToken Asseco MAA?





wejdź do sklepu Google Play lub App Store;
wyszukaj aplikację o nazwie mToken Asseco MAA;
pobierz i zainstaluj mToken Asseco MAA na swoim urządzeniu (np. telefonie/tablecie);
po zainstalowaniu uruchom aplikację.

2. Jak aktywować mToken Asseco MAA?







zainstaluj i uruchom aplikację mToken Asseco MAA;
dodaj urządzenie (telefon/tablet) w bankowości internetowej (Ustawienia->Urządzenie
autoryzujące);
w bankowości internetowej wprowadź nazwę własną urządzenia;
powiąż/sparuj system bankowości internetowej z aplikacją mToken Asseco MAA;
nadaj swój indywidualny kod PIN, który będzie służył do logowania i autoryzacji zleceń
w aplikacji;
potwierdź zakończenie aktywacji.
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3. Jak przy pomocy mToken Asseco MAA dokonać autoryzacji transakcji?





przygotuj zlecenie w bankowości internetowej;
na urządzeniu (np.: tablet, telefon) otwórz komunikat PUSH;
zatwierdź zlecenie przelewu w aplikacji mToken Asseco MAA;
sprawdź w bankowości internetowej czy przelew został poprawnie zrealizowany.

4. Jak korzystać z mToken Asseco MAA po zmianie urządzenia mobilnego?
mToken Asseco MAA może działać tylko na jednym urządzeniu. Jeżeli chcesz zainstalować je na innym
urządzeniu:






usuń dotychczasowe urządzenie w bankowości internetowej;
zainstaluj aplikację mToken Asseco MAA na nowym urządzeniu;
dodaj nowe urządzenie w bankowości internetowej;
powiąż/sparuj system bankowości internetowej z aplikacją mToken Asseco MAA;
nadaj swój indywidualny kod PIN, który będzie służył do logowania i autoryzacji zleceń
w aplikacji.

Po zakończeniu aktywacji mToken Asseco MAA zacznie działać na nowym urządzeniu i przestanie
funkcjonować na poprzednim urządzeniu.
5. Ile mam czasu na potwierdzenie/odrzucenie operacji?
Od momentu wysłania powiadomienia autoryzacyjnego masz 5 minut na akceptację lub odrzucenie
realizowanej operacji. Po tym czasie zostanie ona automatycznie odrzucona.
6. Czy mobilna autoryzacja jest bezpieczna?
Tak, jest to najbezpieczniejsza metoda autoryzacji transakcji bankowych online. Dlaczego? Ponieważ
została oparta o najnowsze rozwiązania technologiczne oraz kryptograficzne, które utrudniają m.in.
kopiowanie aplikacji na inne urządzenie, czy też inżynierię wsteczną. Posiada także ochronę przed
nieautoryzowanym dostępem nieuprawnionych użytkowników oraz złośliwych programów.
Ten sposób potwierdzenia transakcji jest także odporny na aktywność złośliwego oprogramowania,
które mogłoby mieć dostęp do SMS-ów. Dodatkowo komunikacja między aplikacją mobilną a serwisem
banku jest szyfrowana, dzięki czemu inne aplikacje nie mają do nich dostępu.
7. Nie otrzymuję powiadomień uwierzytelniających. Co mogę zrobić?
Należy zweryfikować:



czy urządzenie zostało poprawnie powiązane z bankowością internetową – urządzenie
powinno mieć status „Aktywne” na liście urządzeń;
czy można się zalogować do aplikacji mobilnej (mToken Asseco MAA) za pomocą ustawionego
PINu podczas procesu powiązania (parowania).

Jeśli sprawdzenie powyższych wytycznych nie rozwiązało problemu należy skontaktować się Bankiem
w celu weryfikacji konfiguracji usługi.
8. Jak zrezygnować z mobilnej autoryzacji?
Aby zrezygnować z konfiguracji mobilnej autoryzacji wystarczy:
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usunąć urządzenie mobilne z konfiguracji w bankowości internetowej;
odinstalować aplikację z urządzenia;
poinformować Bank w celu wydania innego środka autoryzacji.

9. Czy aby potwierdzić operację potrzebuję dostępu do internetu?
Tak, obsługa powiadomień PUSH i autoryzacja zleceń wymaga dostępu do sieci Internet.
10. Dlaczego mobilna autoryzacja jest lepsza od haseł SMS?
Aplikacja do autoryzacji mobilnej to przede wszystkim szybkość i wygoda ponieważ nie musisz już
przepisywać skomplikowanych haseł SMS do bankowości internetowej. Wystarczy:



jedno kliknięcie w aplikacji mobilnej;
wprowadzenie PIN’u

i operacja jest już potwierdzona. Dodatkowo należy podkreślić, że zaawansowane mechanizmy
bezpieczeństwa gwarantują silną ochronę realizowanych operacji.
11. W jaki sposób sprawdzić na którym obecnie urządzeniu jest aktywna mobilna autoryzacja?
Zaloguj się do bankowości internetowej. W sekcji „Ustawienia, „Urządzenia autoryzujące” znajdź
urządzenie, na którym aktywna jest aplikacja mToken Asseco MAA.
12. Czy udostępnienie mToken Asseco MAA w bankowości korporacyjnej wymaga posiadania
innego środka autoryzacji?
Tak. Administrator klienta korporacyjnego musi mieć przypisane fizyczne urządzenie autoryzujące
(token VASCO lub karta mikroprocesorowa) w celu wykonania akceptacji wniosków o powiązanie
mTokena Asseco MAA z bankowością korporacyjną składanych przez pozostałych użytkowników
klienta.
Więcej informacji o aplikacji można znaleźć na stronie tokenmobilny.pl.
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