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Zaczynamy

Dzięki naszej darmowej aplikacji bankowości mobilnej możesz 
zarządzać swoimi pieniędzmi w dowolnym miejscu i czasie. Ten 
dokument pomoże Ci poznać wszystkie najważniejsze funkcje.

9	Oto, czego potrzebujesz, aby zacząć:

9	Telefon komórkowy lub tablet z systemem iOS lub Android.

9	Dostęp do Internetu poprzez sieć Wi-Fi lub transmisję 
danych komórkowych.

9	Konto w Apple App Store lub Google Play.

9	Jeśli nie używałeś wcześniej naszej aplikacji, będziesz 
potrzebował swojej karty debetowej, kodu rozliczeniowego 
banku i numeru swojego konta aby się zarejestrować.

9	Numer telefonu, który podałeś w Banku.

Jeśli jest to urządzenie współdzielone, nie martw się – nasze 
procesy bezpieczeństwa gwarantują ochronę Twoich danych.

Ważne jest, aby urządzenie z którego korzystasz było 
powiązane z Twoim numerem telefonu komórkowego 
zarejestrowanym w banku. Inne wpółdzielone 
urządzenia muszą być równiez powiązane z tym 
samym numerem telefonu komórkowego.

Our recommended translation is: „Aplikacja dostępna na 
kompatybilnych urządzeniach z systemem iOS i Android dla 
klientów posiadających bankowość internetową oraz brytyjski (lub 
międzynarodowy) numer telefonu komórkowego zarejestrowanych 
w określonych krajach. Bankowość internetowa dostępna dla 
klientów w wieku od 11 lat i posiadających konto w NatWest.”
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Jeśli już korzystasz z naszych usług bankowych, 
rejestracja w aplikacji jest bardzo prosta.

Krok 1

W sklepie z aplikacjami wyszukaj aplikację NatWest 
Mobile Banking i zainstaluj ją.

Krok 2

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie 
z instrukcjami krok po kroku.

1. Dotknij przycisk „I’m an existing customer”.

2. Dotknij „Get Started”, a następnie 

przeczytaj i zaakceptuj „Warunki 
i Postanowienia Umowy”. A następnie, 
ponownie dotknij „Get Started”.

3. Wprowadź dziesięciocyfrowy numer klienta, 
którego używasz do logowania się do 
bankowości internetowej. Zaczyna się on Twoją 
datą urodzenia. Jeśli nie masz numeru klienta lub 
go zapomniałeś, dotknij „What’s my customer 
number?” i postępuj zgodnie z instrukcjami 
na ekranie. W tym celu przygotuj swoją kartę 
debetową.

4. Wpisz swój numer klienta i dotknij „Next”.

5. Wprowadź wymagane cyfry kodu PIN i hasła do 
bankowości internetowej. Pamiętaj, że nigdy 
nie poprosimy o podanie pełnego kodu PIN lub 
hasła. Ty również nie powinieneś ich nikomu 
podawać.

6. Sprawdź, czy numer telefonu komórkowego 
wyświetlany na ekranie jest prawidłowy i dotknij 
„Confirm”. Jeśli numer nie jest prawidłowy, 
dotknij „Not your mobile number?” i postępuj 
zgodnie z instrukcjami na ekranie.

7. Wyślemy do Ciebie wiadomość SMS z kodem 
aktywacyjnym do wprowadzenia. Pamiętaj,  
aby nikomu go nie udostępniać.

8. Ustaw kod dostępu składający się z 5–8 cyfr, 
którego nikt nie będzie w stanie odgadnąć.

9. Dotknij „Done” i od tej chwili możesz 
w dowolnym miejscu i czasie korzystać 
z bankowości.

W wybranych modelach telefonów iPhone 
możesz włączyć Touch ID lub Face ID, 
a w telefonach z systemem Android włączyć 
funkcję Odcisków Palców lub Rozpoznawania 
Twarzy. Pozwala to na bezpieczne logowanie się 
bez konieczności pamiętania kodu dostępu.

Jak to 
działa
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W celu zachowania bezpieczeństwa:
1. Pod żadnym pozorem, nie udostępniaj nikomu 

swoich kodów aktywacyjnych ani danych 
logowania. Unikaj przechowywania ich  
w telefonie lub zapisywania ich na kartce.

2. Dbaj o aktualność systemu operacyjnego swojego 
urządzenia i aplikacji mobilnej, aby zawsze 
korzystać z najnowszej wersji naszej aplikacji.

Obietnica bezpiecznej 
bankowości
Niezależnie od tego czy korzystasz 
z bankowości internetowej czy z naszej 
aplikacji - jesteś chroniony naszą obietnicą 
bezpiecznej bankowości:

9	Zwrócimy Ci wszystkie pieniądze 
wypłacone z Twojego konta, 
pod warunkiem, że zadbałeś 
o bezpieczeństwo swoich zabezpieczeń.

9	Będziemy Cię chronić 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu, monitorując 
Twoje konto i wykorzystując najnowsze 
technologie, aby zapewnić Ci 
bezpieczeństwo. Jeśli stwierdzimy 
podejrzaną aktywność na Twoim koncie, 
skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

9	Pomożemy Ci zachować 
bezpieczeństwo dzieląć się dobrymi 
praktykami i darmowymi narzędziami 
zapewniającymi dodatkową ochronę. 
W dowolnym momencie możesz 
możesz odwiedzić nasze Centrum 
Bezpieczeństwa, bezpośrednio z menu 
„Help” w aplikacji i uzyskać najnowsze 
wskazówki.

Bezpieczeństwo 
i zabezpieczenia
Twoje bezpieczeństwo jest dla nas 
najważniejsze. Korzystamy z usług niezależnych 
ekspertów, którzy regularnie testują, aktualizują 
i weryfikują, że nasze systemy spełniają 
najwyższe standardy bezpieczeństwa, aby 
Twoje środki i dane były bezpieczne.

Bezpieczna rejestracja
Zanim zaczniesz korzystać z aplikacji, 
sprawdzimy poprawność danych Twojego 
urządzenia. Dlatego przy pierwszym użyciu 
aplikacji wysyłamy Ci kod aktywacyjny.

Zaawansowane szyfrowanie
Za każdym razem, gdy korzystasz z naszej 
aplikacji mobilnej, szyfrujemy wszystkie 
informacje przesyłane do nas z Twojego 
urządzenia.

Monitorowanie konta przez całą dobę i 7 dni 
w tygodniu
Jeśli stwierdzimy podejrzaną aktywność na 
Twoim koncie, skontaktujemy się z Tobą 
niezwłocznie.

Blokada karty debetowej
Natychmiast zablokujemy karty debetowe 
w przypadku ich zgubienia, aby nie można  
było ich użyć.

Dodatkowe kroki w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa
• Skonfiguruj logowanie odciskiem palca lub 

rozpoznawanie twarzy, jeśli Twój telefon ma te 
funkcje. Jeśli tak się nie stanie, możesz użyć swojego 
unikalnego 5-8 cyfrowego hasła, ale upewnij się, że 
jest takie, aby nikt go nie odgadł.

• Poinformuj nas, jeśli zgubisz swój telefon 
komórkowy lub tablet, abyśmy mogli zawiesić 
działanie Twojej aplikacji.

Jak uniknąć wyłudzania informacji
• Nigdy nie będziemy Cię prosić o podanie pełnego 

numeru bezpieczeństwa lub hasła, więc jeśli zostaniesz 
o to poproszony, może to być oszustwo. Zanim 
cokolwiek zrobisz, porozmawiaj z zaufaną osobą.

• Jeśli w aplikacji zobaczysz ostrzeżenie ooszustwie (na 
przykład podczas wykonywania płatności), przeczytaj 
je uważnie i w razie obaw skontaktuj się z nami.

Bezpieczeństwo
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Aplikacja pozwala zarządzać 
pieniędzmi w podróży i pomaga 
zachować kontrolę nad rachunkiem 
bieżącym, oszczędnościami, kartą 
kredytową, pożyczkami i kredytami 
hipotecznymi.

Po zalogowaniu się możesz 
sprawdzić stan swojego konta 
i zobaczyć ostatnie transakcje na 
swoim koncie, w tym wszelkie 
oczekujące transakcje, które 
czekają na realizację. Możesz 
również zobaczyć, ile masz 
dostępnego salda do wydania.

Przelewanie środków pomiędzy kontami 
trwa sekundy. Wystarczy dotknnąć 
opcję „Make a Transfer” pod kontem, 
z którego chcesz przelać pieniądze, 
a następnie „Choose Account” i wybrać 
konto, na które mają trafić pieniądze. 
Wprowadź kwotę, którą chcesz przelać, 
a następnie wybierz, czy chcesz wysłać 
przelew teraz, czy w późniejszym 
terminie. Następnie dotknij „Continue” 
i „Make transfer” a zobaczysz ekran 
potwierdzenia.

Jeśli masz limit 
debetowy, 
zobaczysz go pod 
saldem konta.

Zarządzanie 
kontami
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Możesz wysyłać pieniądze do rodziny, znajomych 
lub płacić rachunki, wykonując zaledwie kilka 
czynności. Można to robić na kilka sposobów:

• Wykonywanie przelewu do istniejącego 
odbiorcy: Jeśli już dokonałeś płatności za pomocą 
bankowości internetowej, szczegóły  
będą już ustawione.

• Wykonywanie przelewu do nowej osoby: Możesz 
wykonać przelew do nowej osoby, używając jej 
kodu rozliczeniowego i numeru konta.

• Zapłać osobie ze swoich kontaktów: Możesz 
zapłacić każdemu, kto jest zarejestrowany 
w usłudze płatności mobilnych Paym, używając 
jego numeru telefonu komórkowego.

1. Dotknij swoje konto, a następnie dotknij 
opcję „Payments”.

2. Jeśli chcesz zapłacić komuś, używając  
jego numeru konta i kodu 
rozliczeniowego, dotknij „Payments” 
i „Make a Payment”. Na następnym 
ekranie wybierz opcję „Select payee”, 
a następnie wybierz:

• „Pay someone new” Wpisz imię 
i nazwisko, wybierz typ konta 
„Personal” lub „Business”, numer 
konta i kod rozliczeniowy osoby, której 
płacisz. Możesz również dodać własną 
nazwę odbiorcy, na przykład „Mama”.  
Dotknij „Verify”.

• „Saved payee” i wybierz go z listy.

3. Jeśli chcesz zapłacić komuś, używając jego 
numeru telefonu komórkowego, dotknij 
„Pay your contacts”, a następnie wprowadź 
numer telefonu komórkowego tej osoby lub 
wybierz ją z kontaktów w telefonie.

4. Wpisz kwotę, którą chcesz przelać. 
Wybierz, czy chcesz wysłać przelew teraz, 
czy w późniejszym terminie. Następnie 
dotknij „Continue” i „Make payment”. 
Zobaczysz ekran potwierdzenia transakcji.

Do potwierdzenia płatności może być konieczne 
użycie kodu dostępu, Touch ID lub Face ID.

Jeśli zobaczysz wiadomość z pytaniem, czy to może 
być oszustwo, przeczytaj ją uważnie i upewnij się, 
że rozumiesz wszystkie szczegóły. Jeśli masz obawy, 
porozmawiaj z kimś zaufanym, zanim zaczniesz 
działać.

Musisz mieć 
przynajmniej 16 lat. 
Obowiązują limity 
płatności.  
Aby sprawdzić 
obecne limity, 
dotknij „Payment 
Limits” w menu 
„Payments” 
w aplikacji.

Współpracujemy z innymi bankami, aby sprawdzić, 
czy nazwisko osoby, której przelewasz pieniądze, 
jest zgodne z podanym numerem konta. Ma to na 
celu upewnienie się, czy nie jest to próba oszustwa.

Dokonywanie 
płatności
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Wprowadzamy limit ilości i kwoty płatności, 
których możesz dokonać, aby zapewnić dodatkową 
ochronę przed oszustwami.

Wykonaj przelew do nowej osoby
Używając opcji „Pay someone new”, możesz 
dokonać wpłaty do 1000 GBP dziennie na dany 
numer konta i kod rozliczeniowy albo do pięciu 
mniejszych płatności w ciągu jednego dnia 
roboczego, przy czym suma wszystkich płatności 
nie może przekroczyć 1000 GBP.

Zapłać zapisanemu odbiorcy
Zapłać komuś, używając danych jego konta – 
komukolwiek z Twojej listy odbiorców, jeśli masz 
jego dane zapisane w bankowości internetowej.

Dzienny limit wynosi 20 000 GBP w przypadku kont 
osobistych i Premier lub 50 000 GBP w przypadku 
kont firmowych.

Zapłać osobie ze swoich kontaktów
Zapłać komuś, używając jego numeru telefonu 
komórkowego – dzienny limit wynosi 250 GBP. 
Odbiorca musi być zarejestrowany w usłudze PayM.

Te limity są stałe i nie mogą być zmienione na 
życzenie. Aby sprawdzić swoje limity płatności 
w aplikacji, dotknij swoje konto, przejdź do opcji 
„Payments”, a następnie „Payment limits”.

Musisz mieć 
przynajmniej 16 lat. 
Obowiązują limity 
płatności.  
Aby sprawdzić 
obecne limity, 
dotknij „Payment 
limits” w menu 
„Payments” 
w aplikacji.

Maksymalna kwota 
dzienna przypada na 
jeden dzień roboczy, 
dlatego płatności 
dokonane w sobotę, 
niedzielę lub dzień 
wolny od pracy 
będą stanowiły 
część przydziału 
na następny dzień 
roboczy.

Limity 
płatności
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Podczas zakupów w Internecie czasami będziesz 
proszony o potwierdzenie, że to naprawdę Ty 
używasz swojej karty debetowej lub kredytowej  
do dokonania zakupu. Możesz to zrobić 
bezpiecznie za pomocą odcisku palca, 
rozpoznawania twarzy lub kodu dostępu  
do aplikacji.

1. Jeśli masz włączone powiadomienia, możesz 
dotknnąć powiadomienie, aby przejść 
bezpośrednio do swojej aplikacji. Następnie 
dotknij „Approve a Transaction” w górnej 
części ekranu.

2. Zostanie wyświetlona transakcja oczekująca  
na zatwierdzenie.

3. Potwierdź, że to naprawdę Ty, korzystając 
z odcisku palca, rozpoznawania twarzy lub 
kodu dostępu do aplikacji.

4. Zatwierdź lub odrzuć transakcję.

Włączanie powiadomień
Aby jeszcze bardziej przyspieszyć i ułatwić 
zatwierdzanie transakcji, włącz powiadomienia 
dla swojej aplikacji. Oznacza to, że przejdziesz 
prosto do transakcji, którą należy zatwierdzić. 
Jeśli masz urządzenie z systemem Android, 
zostaniesz automatycznie zarejestrowany, 
aby otrzymywać powiadomienia na swój 
ekran główny. Jeśli masz iPhone’a, zostaniesz 
poproszony o włączenie powiadomień podczas 
rejestracji. Wystarczy przejść do ustawień 
telefonu, a następnie wyszukać aplikacji 
w sekcji Powiadomienia i je włączyć.

Face ID i Touch ID są dostępne w wybranych urządzeniach 
Apple. Rozpoznawanie twarzy i odcisku palca Android jest 
dostępne w wybranych urządzeniach z systemem Android.

Zatwierdzanie 
zakupu online
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Dobrym pomysłem jest skontaktowanie 
się z osobą, do której realizujesz polecenie 
zapłaty, aby poinformować ją, że płatność 
została anulowana.

Jeśli chcesz anulować polecenie zapłaty, 
musisz dokonać zmian przed godziną 20:20 
(czasu brytyjskiego) w dniu, w którym 
płatność jest należna. W przeciwnym razie 
płatność zostanie pobrana i nie będziemy 
mogli jej odzyskać.

Aby anulować polecenia zapłaty 
w aplikacji:

1. Przejdź do konta, z którego 
realizowane jest polecenie zapłaty.

2. Dotknij „Direct Debits”. 

3. Wybierz polecenie zapłaty, które 
chcesz zmienić. Na dole ekranu 
pojawi się opcja anulowania.

Możesz ustawić zlecenie stałe na 
kwotę do 20 000 GBP dla każdego 
z Twoich obecnych odbiorców – 
lub nawet pomiędzy własnymi 
kontami. Aby ustanowić, zmienić 
lub anulować zlecenie stałe 
w aplikacji, należy powiadomić nas 
o tym z wyprzedzeniem dwóch dni 
roboczych.

1. Wybierz „Standing orders” na 
koncie, z którego pieniądze mają 
być pobierane.

2. Dotknij „Create” w prawym 
górnym rogu.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, 
aby ustawić zlecenie stałe.

Aby anulować zlecenie stałe, wybierz 
opcję „Cancel Standing Order”  
na dole ekranu. Możesz również 
zmienić szczegóły. W tym celu dotknij 
„Amend” w prawym górnym rogu 
ekranu.

Zarządzanie poleceniami 
zapłaty i zleceniami stałymi
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Tak, możesz otrzymać gotówkę bez swojej karty 
debetowej. W tym celu użyj opcji „Get Cash” 
w aplikacji.

1. Udaj się do dowolnego bankomatu NatWest, 
Royal Bank of Scotland (w Szkocji), Ulster Bank 
NI lub Tesco.

2. Uruchom aplikację i dotknij opcję „Get Cash” 
części ekranu.

3. Wybierz kwotę, którą chcesz pobrać i dotknij 
„Reveal code”.

4. Naciśnij „Enter” w bankomacie i postępuj 
zgodnie z instrukcjami, aby otrzymać pieniądze.

W bankomatach NatWest, Royal Bank 
of Scotland (w Szkocji), Ulster Bank NI 
i Tesco można w ciągu 24 godzin wypłacić 
maksymalnie 130 GBP. Musisz mieć co najmniej 
10 GBP dostępnych na koncie i aktywną kartę 
debetową (zablokowaną lub odblokowaną).

Uzyskanie gotówki 
bez karty debetowej
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Dzięki aplikacji masz pełną kontrolę. Aby Twoje pieniądze 
były jeszcze bardziej bezpieczne, możesz kontrolować rodzaje 
płatności dokonywanych kartą debetową poprzez ich wyłączanie 
i włączanie.

A jeśli zgubisz swoją kartę debetową, możesz ją zablokować, 
aby nikt inny nie mógł jej użyć. Nadal możesz korzystać z funkcji 
„Get Cash”, aby pobrać pieniądze z bankomatu, nawet gdy 
Twoja karta jest zablokowana. Po znalezieniu karty możesz ją 
odblokować.

Aby włączyć opcje sterowania:

1. Zaloguj się w aplikacji i dotknij konto, z którym karta jest 
powiązana.

2. Przejdź do opcji „Manage my card” i dotknij „Card payment 
controls”. Następnie możesz wybrać, które opcje sterowania 
płatnościami chcesz wyłączyć lub włączyć, w zależności od 
sposobu korzystania z karty. To proste.

Aby zablokować/odblokować kartę:

1. Zaloguj się w aplikacji i dotknij konto, z którym karta  
jest powiązana.

2. Wybierz „Manage my card” za pomocą przycisku 
przełączania

• możesz natychmiast zablokować swoją kartę aby 
uniemożliwić zakupy i wypłaty z bankomatów.

3. Wykonaj te same kroki, aby natychmiast odblokować 
kartę, jeśli ją znajdziesz.

Zarządzanie 
kartą debetową
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Cora jest naszą cyfrową asystentką, którą  
można znaleźć na naszej stronie internetowej,  
w bankowości internetowej oraz w sekcji „Help” 
aplikacji bankowości mobilnej.

Cora nigdy nie śpi, więc jest dostępna  
przez całą dobę i 7 dni w tygodniu. Może  
pomóc w codziennych pytaniach, takich jak 
dokonywanie płatności, rozszyfrowanie  
ostatnich transakcji lub wsparcie w zakresie 
poleceń zapłaty i zleceń stałych.

Jeśli nie będzie mogła pomóc, skieruje Cię 
w odpowiednie miejsce, abyś otrzymał to,  
czego potrzebujesz. 

Zapytaj 
Corę
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Kiedy już opanujesz swoje podstawowe 
potrzeby bankowe, sprawdź nasze bardziej 
zaawansowane funkcje, np. kartę „Spending”, 
aby analizować miesięczne trendy wydawania 
środków i ustalać budżet w karcie „Budgets”.

Możesz też sprawdzić swoją ocenę kredytową. W tym celu dotknij 
kartę „Profile” i wybierz opcję „Credit Score”. Możesz sprawdzić 
swoją ocenę kredytową w aplikacji za darmo, a my będziemy 
aktualizować ją co miesiąc. Dzięki temu można uzyskać aktualny 
obraz swojej zdolności kredytowej.

Musisz mieć 
przynajmniej 16 lat. 
Dostępne tylko 
w przypadku bieżących 
kont osobistych 
i Premier.

Ocena kredytowa 
jest dostępna po 
zalogowaniu się 
za pośrednictwem 
aplikacji, dla klientów 
w wieku powyżej 18 lat, 
posiadających adres 
w Wielkiej Brytanii i jest 
ona realizowana przez 
TransUnion.

Znasz już podstawowe 
zagadnienia?
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Aplikacje i nowe funkcje
Bądź na bieżąco z najnowszymi 
funkcjami w swojej aplikacji 
dzięki „Help”.

Wykorzystaj wszystkie możliwości 
aplikacji, dotykając „Help” na dole 
ekranu, a następnie „Get started”,  
aby zapoznać się z przystępnym  
„How to Guides”.

Znajdź bankomat lub oddział
Szukasz bankomatu? Znajdź najbliższy 
bankomat lub oddział. Zaloguj się do 
aplikacji mobilnej i wybierz „Help” 
i „Near me”.

Spersonalizowane oferty
Odwiedź kartę „Apply”, aby sprawdzić, 
o jakie produkty możesz się ubiegać i czy 
czekają na Ciebie jakieś spersonalizowane 
oferty na kredyty w rachunku bieżącym, 
pożyczki, karty kredytowe lub kredyty 
hipoteczne.

Przydatne 
funkcje
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