
INSTALACJA aplikacji BSNowyTarg mobileNet: 

1. Na urządzeniu, wchodzimy do sklepu GOOGLE PLAY, wpisujemy ciąg znaków: bsnowytarg 

i instalujemy aplikację BSNowyTarg mobileNet (aplikacje pobieramy i instalujemy TYLKO ze 

sklepu GOOGLE PLAY lub poprzez link dostępny w tradycyjnej bankowości internetowej – 

aplikacji nie instalujemy z innych źródeł). Proszę zwrócić uwagę, czy instalowana aplikacja jest 

aplikacją Banku Spółdzielczego w Nowym Targu - każdy Bank Spółdzielczy posiada swoją 

aplikację. 

 

2. Zaloguj się do tradycyjnej bankowości internetowej. 

3. Przejdź do zakładki: PROFIL -> Aplikacja mobilna. 

4. Kliknij na przycisk: Aktywuj aplikację mobilną przez SMS (osoby posiadające autoryzację za 

pomocą papierowych list kodów jednorazowych proszeni są o kontakt z Bankiem w celu zmiany 

autoryzacji na SMS). 

 

5. Wpisz kod otrzymany w wiadomości SMS. 

 

6. Po poprawnym potwierdzeniu aktywacji aplikacji otrzymamy wiadomość SMS z 13-cyfrowym tzw. 

„kodem parującym”, który należy zapisać lub zapamiętać (jednorazowo, tylko na potrzeby instalacji 

aplikacji mobilnej). Kod parujący tak jak i inne kody autoryzacyjne ma czas ważności 5 minut. 

 



7. Na urządzeniu uruchamiamy zainstalowana aplikację BSNowyTarg mobileNet i klikamy przycisk 

ROZPOCZNIJ a następnie realizujemy kolejne kroki: 

 

8. KROK 1 - wprowadzamy otrzymany 13-cyfrowy „kod parujący”. 

 

9. KROK 2 - wprowadzamy LOGIN (nazwę użytkownika do tradycyjnej bankowości internetowej). 

 
  



10. KROK 3 - wprowadzamy TYLKO BRAKUJĄCE CYFRY w numerze PESEL. 

 

11. KROK 4 - wymyślamy i wprowadzamy DOKŁADNIE 6-CYFROWY kod PIN (za pomocą kodu 

PIN - lub odcisku palca - każdorazowo będziemy logować się do aplikacji mobilnej). 

 

12. KROK 5 - potwierdzamy wprowadzony kod PIN. 

 
  



13. Jeżeli na urządzeniu mamy ustawioną blokadę ekrany za pomocą odcisku palca, wówczas aplikacja 

mobilna wyświetli komunikat: Czy chcemy logować się za pomocą odcisku palca ? 

 

14. Jeżeli potwierdzimy chęć korzystania z odcisku palca, aplikacja wyświetla komunikat o użyciu 

odcisku palca. Jeżeli nie zdecydujemy się na logowanie do aplikacji mobilnej za pomocą odcisku 

palca, wówczas każde logowanie do aplikacji będzie odbywało się za pomocą ustawionego 

w KROKU 4 i KROKU 5 kodu PIN. 

 

15. KROK 6 - wprowadzamy dowolną nazwę PROFILU (ułatwia identyfikację naszego konta 

w przypadku, gdy na jednym urządzeniu obsługujemy kilka kont). 

 



16. Wyświetlenie komunikatu informującego, że dane urządzenie zostało poprawnie „sparowane” 

z naszym kontem i aplikacja jest gotowa do używania. 

        

17. Po poprawnym „sparowaniu” urządzenia, w tradycyjnej bankowości internetowej pojawia nam się 

informacja, z jakim urządzeniem nasze konto zostało „sparowane” oraz datę aktywacji aplikacji 

mobilnej. 

 
 


