
   

Nowe zasady potwierdzania płatności kartą w internecie  

 
Przygotuj się na zmiany.  

Od 31 października 2020 r. płatności kartą debetową w internecie z usługą 3D Secure odbywać się będzie 
poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne oraz podanie hasła 3D Secure (jednorazowego kodu 
SMS), które otrzymasz na numer telefonu komórkowego podany przez Ciebie do kontaktu w swoim banku. 

Od 30 września br. odpowiedź na pytanie weryfikacyjne ustalisz w placówce swojego banku.  

Od 19 października br. możesz bez wizyty w placówce banku wybrać metodę potwierdzania transakcji 
internetowych w aplikacji zrzeszeniowej SGB Mobile. 

Pamiętaj, że jeśli nie wybierzesz wskazanej metody potwierdzania transakcji, po 31 października br. Twoje 
płatności w internecie z 3D Secure nie będą mogły zostać realizowane. 

 

Usługa 3D Secure w aplikacji SGB Mobile 

Już od 19 października 2020 r. możesz aktywować potwierdzanie płatności w SGB Mobile: 

• Wybierz swoją kartę w aplikacji. 

• Wybierz przycisk „Więcej akcji”. 

• Wybierz „Aktywuj potwierdzanie transakcji za pomocą 3D Secure”. 

• Po pojawieniu się informacji o aktywacji, wybierz opcję „Aktywuj”. 

• Potwierdź aktywację PIN-em do aplikacji mobilnej. 

W ten sam sposób możesz w każdej chwili wyłączyć usługę 3D Secure.  

Od 31 października 2020 r. płatności kartą w internecie z 3D Secure szybko i bezpiecznie potwierdzisz w aplikacji 
mobilnej SGB Mobile. 
 

Potwierdzanie płatności 

Jeśli nie jesteś zalogowany do aplikacji: 

• Podczas płatności w internecie dostaniesz na swój telefon powiadomienie z aplikacji SGB Mobile – kliknij 
w nie. 

• Uruchomi się aplikacja SGB Mobile. Zaloguj się do aplikacji wybraną metodą logowania. 

• Zobaczysz szczegóły swojej transakcji. Jeżeli wszystko się zgadza, wciśnij „Potwierdź”. 

• Transakcja została potwierdzona. 
 

Jeśli jesteś zalogowany do aplikacji: 

• Podczas płatności w internecie zostaniesz przeniesiony do ekranu SGB Mobile ze szczegółami transakcji. 

• Jeżeli szczegóły transakcji są prawidłowe, wybierz opcję „Podaj PIN”, wprowadź PIN do aplikacji i wciśnij 
„Potwierdź”. 

• Transakcja została potwierdzona. 

Nie masz jeszcze aplikacji SGB Mobile? Pobierz ją ze sklepu App Store lub Google Play. 

 

Więcej informacji o usłudze 3D Secure znajdziesz tutaj. 

https://apps.apple.com/pl/app/sgb-mobile/id1501667218?l=pl&utm_source=www&utm_medium=www&utm_campaign=www3DSA
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.sgb.mobile&utm_source=www&utm_medium=www&utm_campaign=www3DSG
https://www.sgb.pl/oferta/3d-secure/

