
Dyspozycja wymagająca autoryzacji kodem jednorazowym 

Rachunek Zamknięcie dodatkowego rachunku w ramach konta 

Kolejne konto Podpisanie w serwisie www umowy otwarcia kolejnego 

konta 

Powiadomienia Aktywacja powiadomień SMS/e-mail/komunikator 

Modyfikacja usługi (zmiana zdarzeń, godzin, formy 

otrzymywania powiadomień) 

Zablokowanie powiadomień 

Kanał SMS Aktywacja kanału SMS 

Modyfikacja udostępnionych komend i zleceń 

Przelew (jednorazowy, do ZUS, do US, 

zagraniczny) 

Utworzenie przelewu 

Usunięcie przelewu 

Modyfikacja przelewu 

Zlecenie stałe Utworzenie zlecenia stałego 

Usunięcie zlecenia stałego 

Modyfikacja zlecenia stałego 

Przelew zdefiniowany (w tym do ZUS i 

US) 

Utworzenie szablonu przelewu zdefiniowanego 

Modyfikacja szablonu przelewu zdefiniowanego 

Lista odbiorców Realizacja przelewu do odbiorcy 

Utworzenie i modyfikacja listy odbiorców 

Polecenie zapłaty Odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty 

QuickMoney Wysłanie QuickMoney 

EmailMoney Wysłanie EmailMoney 

MobileMoney Wysłanie MobileMoney 

CardMoney Wysłanie CardMoney 

„Płacę z Inteligo” Realizacja przelewu w ramach usługi „Płacę z Inteligo” 

Blokada środków Założenie blokady na całość środków na rachunku 

Zdjęcie blokady na całość środków 

Dane klienta Zmiana danych osobowych i danych firmy 

Dodanie nowych danych 

Karta debetowa Aktywacja karty debetowej  

Nadanie nowego PIN-u 

Zmiana limitów dziennych do karty debetowej 

Aktywacja/dezaktywacja usługi „Bankomaty bez granic” 

Karta kredytowa Złożenie wniosku 

Aktywacja karty kredytowej 

Nadanie nowego PIN-u 

Zamówienie kolejnej karty kredytowej 

Zmiana limitów dziennych dla karty kredytowej 

Zmiana parametrów autospłaty karty kredytowej 

Zarządzanie limitem kredytowym 

Utworzenie przelewu z rachunku karty kredytowej 

Karta kodów Zamówienie karty kodów na inny adres niż widniejący w 

danych klienta na WWW (przesyłką pocztową i kurierską) 

oraz u konsultanta przesyłką pocztową 

Aktywacja karty kodów 

Kody SMS Odblokowanie kodów SMS 

Narzędzia autoryzacyjne Zmiana narzędzia używanego do autoryzacji (karta kodów, 

kody SMS, aplikacja token) 

Hasła/Dostęp Nadanie nowego hasła telefonicznego/www/Serwisu 



Mobilnego 

Odblokowanie dostępu do automatycznego serwisu 

telefonicznego/www/Serwisu Mobilnego 

Zarządzanie szyfrowaniem wyciągów Zmiana opcji szyfrowania wyciągów (z TAK/NIE, z NIE/TAK) 

Rezygnacja z otrzymywania wyciągów w sytuacji, gdy klient 

otrzymywał wyciągi szyfrowane 

Debet Złożenie wniosku 

Zwiększenie debetu 

Zmniejszenie debetu 

Rezygnacja z debetu 

Kredyt Złożenie wniosku 

Pożyczka Podpisanie w serwisie www umowy pożyczki 

Lokaty Otworzenie lokaty 

Zerwanie lokaty 

Dysponowanie odsetkami 

Automatyczne odnowienie lokaty* 

Doładowania Wykonanie jednorazowego doładowania telefonu 

komórkowego 

Wystawienie faktury za doładowanie 

Zdefiniowanie doładowania (utworzenie szablonu 

doładowania) 

Zmiana zdefiniowanego doładowania 

Invoobill Przystąpienie do usługi Invoobill 

Odrzucenie płatności 

Rezygnacja z usługi 

Raport BIK Zamówienie raportu BIK 

Fundusze inwestycyjne PKO TFI Otwarcie rejestru z nabyciem jednostek 

Zakup/konwersja/wykup/przeniesienie jednostek 

uczestnictwa 

Zmiana podziału wpłat przy Programie Oszczędnościowym 

Zmiana podziału środków przy Programie 

Oszczędnościowym 

Utworzenie zlecenia stałego dla oszczędności 

Obligacje Skarbu Państwa Zakup/wykup/zamiana obligacji Skarbu Państwa 

Ubezpieczenia Zakup polisy ubezpieczenia 

 


