




Nie ma od razu możliwości 
zalogowania. Szkoda.



Rozumiem że mam tutaj 
kliknąć (niestety nie wiem 
jaką metodą będzie 
logowanie). 
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Logowanie następuje 

automatycznie po 
wprowadzeniu wszystkich, 

zdefiniowanych przez 
klienta cyfr w kodzie PIN. 

Jest to wygodne.

Po wpisaniu wszystkich 
znaków pojawi się 

przycisk OK (nie uda mi 
się go kliknąć, ponieważ 

nastąpi automatyczne 
zalogowanie).



Niestety, po wprowadzeniu 
błędnego kodu PIN nie 
wiadomo, ile zostało 
jeszcze prób.
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Zaraz spróbujemy włączyć 
biometrię w Ustawieniach
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Po wybraniu opcji przycisk 
aktywuje się.
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Potwierdzamy odczytem. 
Tutaj czytnik jest z tyłu 
telefonu.
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PIN-em. OK.
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Po włączeniu aplikacji nie 
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Szkoda.
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Aha. Pojawia się ekran do 
logowania PINem. No to 
nie jest to oczywiste.





Ciekawie zrobione. Saldo 
nie jest widoczne od razu 
na ekranie logowania. 
Wymagane jest wybranie 
opcji. Ciekawe czy mam 
to ustawione?



Klikam. Przechodzę przez 
logowanie i od razu kieruje 
mnie do odpowiedniej 
opcji.
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Do wyboru mam 2 
możliwości.



Wybór jednego rachunku. 
OK



Domyślna opcja to wariant 
procentowy i maksymalna 
kwota 10 zł. OK, ale 
wcześniej nie wiedzieliśmy 
o tym, a usługa jest już 
włączona.
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A miejsce jest...
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Dobre miejsce.



Włączenie wymaga 
potwierdzenia wybranym 
narzędziem. Ok.

Potwierdzenie wykonania 
usługi. OK.



Co ciekawe kliknięcie 
na saldo powoduje 
uruchomienie procesu 
logowania (PIN lub odcisk 
palca).

Udało się. Jest informacja. 





Są dosyć bogate opcje 
konfiguracyjne dotyczące 
prezentacji danych przed 
zalogowaniem.

Przejście do logowania 
wymaga tapnięcia 
odpowiedniej opcji. 


