Instrukcja włączenia hasła maskowalnego
Co to jest hasło maskowalne?
Hasło maskowalne jest dodatkowym zabezpieczeniem stosowanym przez Bank w czasie logowania
się do Systemu Bankowości Internetowej. W odróżnieniu od zwyczajnego hasła, hasła
maskowalnego nigdy nie podajemy w całości, tylko wybrane losowo przez System znaki. Podczas
wpisywania hasła system może poprosić o podanie tylko kliku znaków z całego hasła np. drugiego,
trzeciego, czwartego, siódmego, ósmego, jedenastego.

Jak włączyć hasło maskowalne?
 Aby włączyć hasło maskowalne po zalogowaniu do Internet Bankingu należy przejść kolejno:
Ustawienia Parametry  Dostęp  Zmień

 Następnie Rodzaj hasła w oknie logowania zmienić na hasło maskowalne i zatwierdzić
przyciskiem „zapisz”.
Wartość parametru  Hasło maskowalne  Zapisz

 Po zapisaniu ustawień hasło maskowalne zostanie włączone.
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Dlaczego chcemy wprowadzić hasło maskowalne?
By lepiej chronić pieniądze klientów. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest minimalizacja
ryzyka poznania lub przejęcia hasła. Nigdy bowiem całe hasło nie jest wpisywane w czasie
pojedynczego logowania. Hasło maskowalne zabezpiecza przed poznaniem całego hasła poprzez
próbę podejrzenia go przez osobę postronną – to dotyczy szczególnie sytuacji kiedy coraz częściej
do konta logujemy się w miejscach publicznych, z urządzeń mobilnych, smartfonów. Stanowi
również utrudnienie dla części złośliwego oprogramowania (tzw. keyloggerów), które odczytuje
znaki wybierane na klawiaturze.

Hasło maskowalne – jak się logować?
Logowanie tą metodą nie jest skomplikowane, jednak różni się od wpisywania hasła tradycyjnego i
na początku może sprawiać trudności.
Poniżej

przedstawiamy

sposób

logowania

przy

użyciu

hasła

maskowalnego.

Jak wpisywać hasło maskowalne?
Po wybraniu adresu serwisu bankowości elektronicznej https://bank.kbsmyszyniec.pl/ i wpisaniu
Identyfikatora (ID), wyświetli się plansza, na której należy uzupełnić hasło (obrazek poniżej).

Tego typu hasła nie uzupełniamy w całości. W czasie logowania uzupełniamy jedynie wybrane –
aktywne – pola oznaczone kolorem białym. W te pola wpisujemy znaki hasła odpowiadające im
kolejnością.
Przykład:
Jeśli hasło to np. „Kowalski123”, a aktywne pola mają nr: 1, 3, 4, 6, 10, to w panel należy wpisać
kolejno: K, w, a, s, 2. Trzeba przy tym pamiętać, by zachować odpowiednią wielkość znaków. Jeśli
zostaną nam puste pola na końcu, nic w nie nie wpisujemy.
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