Bank Spółdzielczy w Teresinie
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Ważne informacje dotyczące usługi 3D Secure od 31 października 2020 r.

W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, od 31 października 2020 r.
wprowadzamy dwuetapową metodę autoryzacji transakcji internetowych.
Kartą w internecie zapłacisz udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej należy ustalić w
Banku, i dodatkowo – podając jednorazowy kod SMS, który otrzymasz na swój numer telefonu komórkowego.

Dlatego też bardzo prosimy o niezwłoczne zgłaszanie w Banku każdorazowej zmiany numeru
telefonu komórkowego.
Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie,
należy ustalić z pracownikiem w placówce Banku lub telefonicznie: numery telefonów: 46 861 37 87
lub 46 861 38 25.
Dlatego też wszystkich użytkowników kart dokonujących płatności internetowych prosimy o zgłaszanie
się do placówki Banku lub kontakt telefoniczny, aby ustalić szczegóły stosowanej odpowiedzi na
pytanie weryfikacyjne.
Po ustaleniu powyższej odpowiedzi pracownik Banku dokona stosownych zmian w Systemie Karty
SGB.
Od tej pory płatności kartą przy zakupach internetowych nie powinny Państwu sprawiać trudności.

W przypadku braku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej, od dnia 31.10.2020 r. klient
może nie zrealizować płatności kartą w internecie, gdy wymagane jest dodatkowe
potwierdzenie usługą 3D – Secure.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie

Twoje pieniądze są bezpieczne
Środki zgromadzone na Twoim koncie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji.
Szczegółowe informacje w zakresie gwarancji Twoich depozytów dostępne są
w „Arkuszu informacyjnym dla deponentów” umieszczonym na naszej stronie
nietrentowej w zakładce: BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku znajdziesz na stronie
internetowej www.bsteresin.pl.

Bezpieczeństwo w internecie
Bankowość internetowa
1. Przed zalogowaniem się na konto sprawdź, czy połączenie z Bankiem jest
szyfrowane. Prawidłowy adres strony zaczyna się od: https://online.bsteresin.pl,
a w pasku adresowym przeglądarki widoczny jest symbol zamkniętej kłódki:
2. By sprawdzić autentyczność strony, kliknij na kłódkę i upewnij się, że certyfikat
cyfrowy został wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Teresinie rzez firmę
ESET z aktualną datą ważności.
3. Jeśli adres strony zaczyna się inaczej niż https://online.bsteresin.pl, symbol
kłódki jest niewidoczny lub certyfikat jest wystawiony nieprawidłowo, przerwij
logowanie i skontaktuj się z doradcą w Banku.
4. Przed potwierdzeniem każdej dyspozycji w bankowości internetowej uważnie
przeczytaj treść wiadomości SMS lub w Aplikacji mobilnej „Nasz Bank” . Zwróć
szczególną uwagę na to czego dana operacja dotyczy oraz czy numer konta
odbiorcy oraz kwota operacji są prawidłowe.
5. Jeżeli coś się nie zgadza, nie potwierdzaj dyspozycji i skontaktuj się z doradcą w
Banku.

