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1. WSTĘP

Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku
Gospodarstwa Krajowego BGK@24BIZNES.

Nasz system bankowości elektronicznej zapewnia dostęp do rachunków przez Internet, 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu z każdego miejsca w kraju i za granicą i umożliwia komplementarna obsługę Państwa instytucji bez
konieczności wizyty w Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego.
Mogą Państwo przeprowadzić za pośrednictwem Internetu m.in. takie operacje jak: sprawdzenie stanu rachunków,
realizacja przelewów (zwykły, ZUS, US, zagraniczne), założenie lokaty, sprawdzenie aktualnego oprocentowania,
awizowanie wypłat.

Użytkownik systemu BGK@24BIZNES oprócz dostępu do rachunków za pośrednictwem Internetu, ma również do
swojej dyspozycji:
 telefoniczny serwis obsługujący zapytania i problemy związane z obsługą systemu bankowości
elektronicznej Help Desk BGK tel. +48 22 596 58 88, BGK Linia: 0 801 66 76 55
 możliwość skierowania zapytania bezpośrednio drogą elektroniczną na adres e-mail:
bgk24biznes@bgk.com.pl

2. WNIOSEK
Przed rozpoczęciem korzystania z systemu BGK@24BIZNES niezbędne będzie złożenie Wniosku o nadanie dostępu
do systemu BGK@24BIZNES w jednym z naszych Oddziałów. Doradca w Oddziale pomoże Państwu w sprawdzeniu
i ewentualnym uzupełnieniu Wniosku.
Po zawarciu Umowy o świadczenie usług w systemie BGK@24BIZNES otrzymacie Państwo:




czytnik kart,
zabezpieczoną kopertę zawierającą: Identyfikatory użytkowników, Hasła i Karty identyfikacyjne dla
Użytkowników z prawem podpisu operacji aktywnych w systemie BGK@24Biznes oraz Identyfikatory
użytkowników i Hasła dla Użytkowników bez prawa podpisu,
zabezpieczoną kopertę zawierającą Numery PIN do Kart identyfikacyjnych dla Użytkowników z prawem
podpisu operacji aktywnych w systemie BGK@24Biznes.

Skład początkowego pakietu zależy od warunków Państwa umowy. W każdej chwili istnieje możliwość zamówienia
dodatkowych czytników i dostępów dla Państwa pracowników.
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3. WYMAGANIA SYSTEMOWE I NIEZBĘDNE OPROGRAMOWANIE
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sytemu BGK@24BIZNES, urządzenia i programy komputerowe
zainstalowane u Posiadacza rachunku powinny spełniać następujące wymagania techniczne :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

system operacyjny Microsoft Windows w wersji: XP, Vista, 7 lub 8 pracujący na platformie 32-lub 64bitowej (z zainstalowanym najnowszym dostępnym dla danej wersji dodatkiem ServicePack),
procesor klasy Intel Pentium III 700 MHz lub lepszy (zarówno w architekturze 32 i 64 bitowej),
pamięć operacyjna minimum 256 MB (zalecane 512 lub więcej MB),
karta graficzna pracująca w rozdzielczości minimum 1024x768 pikseli,
port USB dla podłączenia czytnika kart procesorowych ,
przeglądarka internetowa:
a. Microsoft Internet Explorer w wersji min. 8.0 przy czym zalecamy stosowanie najnowszych wersji
przeglądarek Internet Explorer 11 lub
b. Firefox w wersji min. 29,
siła szyfrowania przeglądarki internetowej – 128 bitowa,
konfiguracja przeglądarki zezwalająca na obsługę cookie (tymczasowego) i uruchamianie apletów,
Komputer musi być także zaopatrzony w bezpłatne oprogramowanie Java. Aktualnie posiadaną wersję
Java można sprawdzić na stronie http://java.com/pl/ . Również z podanej strony aktualizuje/instaluje
się oprogramowanie Java.

4. INSTALACJA STEROWNIKÓW
Do poprawnego funkcjonowanie systemu BGK@24Biznes niezbędne będzie zainstalowanie sterowników do
czytnika kart mikroprocesorowych, dostępnych na stronie internetowej BGK (www.bgk.com.pl) w zakładce
BGK@24Biznes > Instrukcje.
Sterowniki oferowane są dla systemu MS Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista oraz Windows
7 (wersja 32 i 64-bitowa1).
Uwaga! Po każdorazowej instalacji/aktualizacji oprogramowania Java należy ponownie zainstalować sterowniki do
czytnika kart.

1

Aby sprawdzić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows 7 lub Windows Vista, otwórz okno „System” w
menu Start, a następnie sprawdź typ systemu.
Jeśli na komputerze jest uruchomiony system Windows XP, w oknie „Mój komputer” kliknij polecenie „Właściwości” i sprawdź typ systemu.

Help Desk BGK tel. +48 22 596 58 88, BGK Linia: 0 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl

4

5. PIERWSZE LOGOWANIE SIĘ DO SYSTEMU BGK@24BIZNES
Do systemu BGK@24Biznes logujemy się bezpośrednio poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej Banku
BGK https://www.bgk24biznes.pl lub wejść na stronę www.bgk.pl i wybrać opcję Logowanie do BGK@24BIZNES.
Dostęp do systemu BGK@24BIZNES wymaga zalogowania się poprzez podanie poprawnej „Nazwy użytkownika”
oraz „Hasła” Użytkownika.

Rysunek 1 Logowanie się do systemu BGK@24BIZNES ze strony głównej www.bgk.pl

W momencie pierwszego logowania się do systemu BGK@24BIZNES zostanie zaproponowana Użytkownikowi
systemu zmiana hasła (patrz Rysunek 2 Zmiana hasła dostępowego do serwisu).
W przypadku zbyt krótkiego hasła pojawi się komunikat: Wpisane hasło ma nieprawidłową długość. Należy podać
4-8 znaków.
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Rysunek 2 Zmiana hasła dostępowego do serwisu

Nowe hasło musi mieć od 4 do 8 znaków bez polskich znaków (ą ę ś ć ż ź ó ł). Po kliknięciu przycisku
„Zatwierdź” zostaną Państwo przekierowani do aplikacji BGK@24Biznes.
Uwaga: ze względów bezpieczeństwa system poprosi Państwa o zmianę hasła raz na 90 dni).

5.1. ZMIANA KODU PIN DO KARTY MIKROPROCESOROWEJ
Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość zmiany Numeru PIN karty:

Rysunek 3 Zmiana kodu PIN

Kod PIN musi mieć od 4 do 8 cyfr.
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5.2. USTAWIENIE NOWEGO PIN
Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość ustawienia nowego PIN (od 4 do 8 cyfr ) w przypadku zablokowania karty
mikroprocesorowej (po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego PINU):

Rysunek 4 Ustawienie nowego kodu PIN

6. NADAWANIE UPRAWNIEŃ PRZEZ ADMINISTRATORA

Uwaga! Przed pierwszym użyciem systemu należy zdefiniować uprawnienia użytkowników. W tym celu pierwszym
logującym się do systemu BGK@24Biznes powinien być użytkownik o uprawnieniach Administratora, a pierwszym
jego krokiem wybór menu Konfiguracja.
Państwa Administrator jako jedyny ma uprawnienia do administrowania i parametryzowania aplikacji
BGK@24Biznes.

Rysunek 5 Ekran konfiguracji

Po wybraniu w menu głównym opcji Konfiguracja>Parametry aplikacji Administrator powinien zdefiniować format
plików wykorzystywanych podczas użytkowania aplikacji BGK@24Biznes do importu i eksportu danych.
Parametryzacja formatu plików jest niezbędna do późniejszej obsługi plików w systemie.
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7.

Rysunek 6 Ekran konfiguracji parametrów aplikacji

Szczegółowy opis formatów i struktur plików znajduje się w instrukcji „ Opis importu i eksportu danych w systemie
BGK@24Biznes”, dostępnej na stronie internetowej Banku: www.bgk.pl.
Po przejściu do menu Konfiguracja> Uprawnienia Użytkowników Administrator może nadać poszczególnym osobom
z Państwa organizacji spersonalizowane uprawnienia związane z dostępami do poszczególnych opcji.
Administrator nadaje również uprawnienia do rachunków. Można to wykonać w jednej z dwóch opcji:
Konfiguracja> Uprawnienia Użytkowników

8.

Rysunek 7 Ekran konfiguracji uprawnień użytkowników

lub Konfiguracja> Uprawnienia do rachunków.
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Rysunek 8 Ekran uprawnienia do rachunków

9. KOLEJNE LOGOWANIA DO SYSTEMU

Przy każdym następnym logowaniu do BGK@24BIZNES będą Państwo poproszeni o podanie nazwy użytkownika i już
zmienionego hasła.

10.
11.

Rysunek 9 Fragment ekranu do logowania

12.
Więcej szczegółowych informacji nt. systemu BGK@24Biznes znajdą Państwo na stronie internetowej Banku
Gospodarstwa Krajowego - www.bgk.com.pl w sekcji BGK@24Biznes > Instrukcje.
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13. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Co zrobić, jeżeli po zalogowaniu się do systemu BGK@24Biznes pojawia się komunikat o braku uprawnień, np. „Nie
masz uprawnień do przeglądania rachunków”?
Domyślnie użytkownicy nie posiadają uprawnień do żadnego z rachunków. W związku z tym w przypadku, gdy po
zalogowaniu się do systemu (pierwszym lub kolejnym) pojawia się systemowy komunikat „Nie masz uprawnień do
przeglądania rachunków” lub inny komunikat „Nie masz uprawnień…”, należy skontaktować się z osobą będącą
Administratorem BGK@24Biznes w Państwa firmie. Tylko Administrator posiada uprawnienia do administrowania i
parametryzowania aplikacji dla Państwa użytkowników, w tym udzielania dostępu do rachunków.
Co zrobić, jeżeli po zalogowaniu się do systemu BGK@24Biznes widzę tylko listę rachunków i walutę a nie widzę
informacji finansowych (np. salda, wyciągi)?
W przypadku, gdy po zalogowaniu się do systemu (pierwszym lub kolejnym) pojawia się tylko lista rachunków i
waluta rachunku, a nie pojawiają się informacje bieżące o saldzie, obciążeniach i uznaniach a także nie ma informacji
o wyciągach (zamiast tych informacji widać komunikat „brak uprawnień”), należy się skontaktować z osobą będącą
Administratorem BGK@24Biznes w Państwa firmie. Administrator posiada uprawnienia do udzielania dostępu do
poszczególnych rachunków oraz parametryzowania aplikacji dla Państwa użytkowników.
Czy można zmienić Login i Hasło do systemu bankowości internetowej BGK@24Biznes?
Login jest numerem nadawanym jednorazowo i nie ma możliwości jego zmiany.
Hasło do systemu BGK@24Biznes można zmienić po zalogowaniu się do aplikacji (opcja: Hasła > Zmiana hasła) lub
poprzez jeden z Oddziałów BGK.
Jak postąpić w przypadku utraty hasła do systemu BGK@24Biznes?
W przypadku utraty hasła do systemu BGK@24Biznes prosimy o kontakt z Oddziałem BGK. Będą Państwo
poproszeni o wysłanie faksu zgodnego z wzorem podpisów. W faksie proszę podać numer telefonu, na który
pracownik Oddziału BGK będzie mógł zadzwonić w celu podania nowego hasła.
Istnieje również możliwość złożenia prośby o nadanie nowego hasła bezpośrednio w Oddziale BGK.

W jaki sposób można zmienić hasło do karty identyfikacyjnej?
Hasło (PIN) do karty identyfikacyjnej można zmienić po zalogowaniu się do aplikacji w opcji Hasła > Zmiana PIN
karty.
Jak postępować w przypadku blokady hasła do karty identyfikacyjnej dla Użytkowników z prawem podpisu systemu
BGK@24Biznes?
W przypadku blokady hasła do karty identyfikacyjnej prosimy o skorzystanie z kodu PUK, który dostali Państwo w
pakiecie wraz z kartą identyfikacyjną. Odblokowanie karty wykonuje się po zalogowaniu do systemu BGK@24Biznes
w opcji Hasła > Odblokowanie karty.
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14.

BEZPIECZEŃSTWO






















Dzięki użytym technologiom system BGK@24BIZNES gwarantuje jeden z najwyższych, możliwych do
osiągnięcia poziomów bezpieczeństwa.
Dostęp do systemu BGK@24BIZNES możliwy jest przy wykorzystaniu wyłącznie z przeglądarek
internetowych wspierających protokół szyfrowania TLS (Transport Layer Security).
Rekomendowane przeglądarki internetowe (Najnowsza wersja Internet Explorer, Firefox w wersji min. 29).
Bankowy serwer WWW posiada certyfikat cyfrowy.
Transakcja Klienta jest zabezpieczona przed modyfikacją w czasie transmisji pomiędzy Bankiem a
Użytkownikiem (algorytm skrótu SHA i podpis RSA kartą mikroprocesorową).
Uwierzytelnianie Klienta odbywa się poprzez podanie Nazwy użytkownika i Hasła.
Autoryzacja zleceń finansowych (powodujących zmiany stanu środków na rachunku) wykonywana jest kartą
mikroprocesorową.
Klient, we wniosku o nadanie dostępu do systemu BGK@24BIZNES ustala limity operacji wykonywanych
przez Internet (dzienny i jednorazowy) oraz określa liczbę wymaganych podpisów do zatwierdzenia operacji
bankowej. System daje możliwość szybkiej zmiany haseł użytkowników oraz blokowanie karty procesorowej
z chwilą jej zastrzeżenia.
Wszystkie operacje uwierzytelniania są zapisywane w dzienniku logów serwera autoryzacji i w dzienniku
logów bazy danych po stronie Banku.
System autoryzacji wraz z dziennikami logów jest systemem zamkniętym, administrator systemu w Banku
może jedynie odczytywać te informacje. Na żądanie Klienta Bank może udostępnić raport z sesji
wykonywanych przez Użytkowników Klienta.
Po 10-minutowej bezczynności w systemie BGK@24BIZNES sesja Użytkownika jest przerywana. Użytkownik
musi powtórzyć procedurę uwierzytelniania tzn. ponownie podać Nazwę użytkownika i Hasło
(zabezpieczenie na wypadek pozostawienia uruchomionej przeglądarki).
Wykonanie 5 kolejnych nieudanych prób uwierzytelnienia powoduje zablokowanie dostępu Klienta do
systemu BGK@24BIZNES (zabezpieczenie przed próbą zgadywania kodu). Parametry określające czas
bezczynności w systemie BGK@24BIZNES oraz liczbę dopuszczalnych błędnych logowań jest ustawiany
przez Bank.
Nazwa użytkownika, Hasło oraz Numer PIN karty przekazywane są użytkownikowi w bezpiecznych
kopertach. Przy pierwszym logowaniu się użytkownika system wymusza zmianę Hasła.
Zmiana Numeru PIN karty jest autoryzowana z wykorzystaniem mechanizmu podpisu kartą
mikroprocesorową. Trzykrotne, błędne podanie Numeru PIN karty powoduje zablokowanie karty z
możliwością odblokowania jej przy użyciu kodu odblokowującego (otrzymywanego wraz z Numerem PIN
karty).
Wprowadzenie błędnego kodu odblokowującego powoduje całkowite zablokowanie karty i konieczność
kontaktu z Bankiem.
Użytkownik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i ochrony swojej Nazwy użytkownika,
Hasła oraz Karty identyfikacyjnej.

14.1. FILTRY LOGOWANIA ADRESÓW IP
Funkcjonalność umożliwia definiowanie pul adresów IP, zarówno dozwolonych jak i zabronionych na poziomie
Klienta (firmy) albo jego Użytkowników dzięki czemu możliwe jest ograniczenie logowania się do bankowości
internetowej z wybranych przez klientach adresów IP wraz z opcją filtru czasu obowiązywania ograniczeń przez co
klient ma większą kontrolę nad dostępem do logowania się poszczególnych użytkowników w określonych
lokalizacjach.
Lista adresów zabronionych lub adresów dozwolonych może zawierać pojedyncze adresy IP, przedziały adresów
IP (definiowane za pomocą wartości brzegowych) lub maski adresów IP (np. 10.$1.1.1 lub 10.01.1.*)
Funkcjonalność dotycząca filtrowania adresów IP dostępna jest w BGK@24BIZNES tylko dla użytkowników
posiadających uprawnienia Administratora.
Help Desk BGK tel. +48 22 596 58 88, BGK Linia: 0 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl
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Znajduje się ona w opcji Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników->Konfiguracja filtrów logowania
Domyślnie filtracja adresów IP jest wyłączona (Filtracja adresów=Wyłącz).

Rysunek 10 Ustawienie nowego kodu PIN

14.1.1. DEFINIOWANIE FILTRÓW ADRESÓW IP
Definiowanie filtrów adresów IP domyślnie ustawione jest dla wszystkich użytkowników (zakładka Użytkownicy>Wszyscy użytkownicy). Administrator BGK@24BIZNES w firmie może wybrać wartość



wszyscy użytkownicy – takie same zasady obowiązują wszystkich użytkowników ,lub
wybrać poszczególnych użytkowników z listy pozwalając na dostęp lub blokując dostęp z danego adresu
IP.

W celu skonfigurowania filtrów adresów IP konieczne jest zaznaczenie opcji konfiguracja filtrów logowania w
opcji Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników sekcja Konfiguracja.

Rysunek 11. Ekran konfiguracji uprawień użytkownika

Po kliknięciu na „Dodaj” w zakładce „Adres IP” Użytkownik ma możliwość wprowadzenia/edycji typu filtru (maska
adresów IP, przedział adresów IP) oraz wpisania ciągu cyfr w pole przeznaczone dla nowych adresów.
Wprowadzane adresy IP powinny być zewnętrznymi adresami sieci (adres publiczny)
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Rysunek 12. Ekran wprowadzania nowego filtru adresu IP

14.1.1.1.

DEFINIOWANIE FILTRU ADRESÓW/PRZEDZIAŁÓW ADRESÓW IP

Dla wybranego filtru adresów IP (wspólnego dla wszystkich użytkowników klienta lub indywidualnego dla
konkretnego klienta) można zdefiniować listę adresów IP sprawdzanych podczas weryfikacji adresu IP
użytkownika. W wyniku kliknięcia przycisku [Dodaj] w przypadku nowego adresu IP lub przycisku [Edytuj] w
przypadku modyfikacji filtru adresów IP, prezentowana jest formatka pozwalająca zdefiniować następujące dane
adresu IP:
- nazwa - unikalna nazwa adresu IP w obrębie filtru, pole tekstowe o maksymalnej długości 30 znaków,
- typ - typ adresu IP, dozwolone wartości to: maska adresu IP lub przedział adresów IP.

W przypadku wybrania typu "przedział adresów IP" prezentowane są na formularzu pola "Adres IP od" - 4 pola
tekstowe połączone znakiem "." i "do" - również 4 pola tekstowe połączone znakiem ".". Oba pola przyjmują
adresy IP, przy czym przedział jest poprawny o ile każdy człon adresu końca przedziału nie jest mniejszy niż
odpowiadający mu człon adresu początku przedziału.
Po wypełnieniu formatki klikamy

.

Rysunek 13. Ekran wprowadzania filtru adresu IP
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14.1.1.2.

DEFINIOWANIE FILTRU ADRESÓW/PRZEDZIAŁÓW ADRESÓW IP

W przypadku wybrania typu "maska adresu IP" prezentowane jest na formularzu pole "Maska adresu IP" - 4 pola
tekstowe połączone znakiem ".".
W polu tym należy wprowadzić maskę adresu IP, przy czym dozwolone znaki to:
- cyfry 0-9,
- "*" - znak oznaczający dowolny ciąg cyfr (także pusty),
- "$" - znak oznaczający dokładnie jedną cyfrę,
np. 10.$1.1.1.
W ramach danego filtru para - typ i wartość adresu IP - jest unikalna tj. nie mogą powtórzyć się 2 adresy o takim
samym typie i wartości.
Po wypełnieniu formatki klikamy

.

Na formatce definicji adresu IP obok pola "Typ" dostępny jest również przycisk pomocy [?], którego kliknięcie
otwiera okno zawierające następującą informację:

Rysunek 14. Ekran pomocy wypełniania filtru adresu IP
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14.1.2. DEFINIOWANIE FILTRU CZASU LOGOWANIA
W ramach filtru czasu logowania dostępna jest możliwość:






"Brak ograniczeń" - użytkownik może logować się do aplikacji bez żadnych ograniczeń czasowych,
"Wszystkie dni" wraz z polami tekstowymi "od" i "do" - użytkownik może logować się do aplikacji we
wszystkie dni tygodnia we wskazanym zakresie czasowym.
"Tylko dni robocze" wraz z polami tekstowymi "od" i "do" - użytkownik może logować się do aplikacji tylko
w dni robocze we wskazanym zakresie czasowym,
"Tylko dni wolne" wraz z polami tekstowymi "od" i "do" - użytkownik może logować się do aplikacji tylko
w dni wolne we wskazanym zakresie czasowym,
"Wybrane dni tygodnia" - użytkownik może logować się do aplikacji tylko w wybrane dni tygodnia we
wskazanym zakresie czasowym. W przypadku zaznaczenia tej opcji użytkownik musi wybrać co najmniej
jeden dzień tygodnia. Przy każdym dniu tygodnia widnieją pola tekstowe "od" i "do" służące do
zdefiniowania zakresu czasowego.

Rysunek 15. Ekran wprowadzania nowego filtru czasowego

Dla każdego zakresu czasowego konieczne jest podanie zarówno godziny "od" jak i godziny "do" w formacie
"gg:mm", przy czym godzina "od" musi być wcześniejsza niż godzina "do".

Rysunek 16. Ekran włączonego filtru adresu IP
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W przypadku aktywnej konfiguracji filtrowania logowania dla klienta korporacyjnego, którego obsługuje logujący
się do aplikacji użytkownik, wykonywana jest weryfikacja adresu IP użytkownika oraz czasu logowania do aplikacji
zgodnie ze skonfigurowanym filtrem obowiązującym dla użytkownika i w przypadku, gdy dostęp do aplikacji jest
zabroniony, prezentowany jest komunikat:
"Adres IP komputera, z którego się logujesz jest niezgodny z aktualną konfiguracją systemu lub logujesz się poza
dostępnym oknem czasowym. Prosimy o kontakt z administratorem."
wraz z przyciskiem [Wyloguj].

15.
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