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Lorem ipsum dolor sit amet

Fusce ac consectetur nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec orci justo, placerat et tellus 
eu, tempor effi  citur sem. Suspendisse bibendum commodo est, at fi nibus libero tristique 
sed. Nam sagittis augue cursus sapien sagittis aliquam. Sed fi nibus elementum massa, 
eu ultricies tellus dapibus eget. Praesent quis placerat mi. Integer id tristique erat, quis 
sollicitudin nulla. Suspendisse volutpat purus neque, eu feugiat orci pulvinar scelerisque.

Donec dolor ipsum, vehicula tristique urna et, elementum sollicitudin orci. Nunc suscipit 
turpis a molestie congue. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 
Vestibulum quis dui tortor. Nunc pharetra mauris eget erat feugiat consectetur. Fusce vel 
lacus lorem. Nulla fermentum ex luctus commodo blandit. Ut velit magna, placerat non lacus 
ac, scelerisque sollicitudin arcu. Ut gravida justo non lectus congue ornare. Vestibulum 
condimentum bibendum massa, in eleifend orci. Curabitur condimentum tellus ut ligula 
dictum interdum. Integer facilisis est vel nisl tempor, ac ornare eros pharetra.

Nam a justo quis elit malesuada fringilla imperdiet sed odio. Proin et tempus dui. Ut vel nisi 
imperdiet, cursus tellus ut, rhoncus libero. Donec orci risus, imperdiet ut metus sit amet, 
mollis tincidunt nunc. Quisque sed volutpat mauris, eu feugiat magna. In scelerisque leo 
vitae vulputate commodo. Maecenas a diam aliquam, accumsan elit non, facilisis ligula. 
Nullam aliquet ullamcorper diam ac facilisis. Fusce aliquet euismod rutrum. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec in imperdiet 
erat. Maecenas consectetur nulla ipsum, ornare pharetra nisl accumsan ac. Nam laoreet 
blandit mauris sit amet molestie.

Fusce ac consectetur nisl. Etiam rutrum vel quam sed venenatis. Fusce dapibus effi  citur 
volutpat. Suspendisse tristique dapibus arcu ac feugiat. Etiam congue ante metus, et 
maximus enim tempor in. Donec laoreet elit euismod eros interdum, in sagittis metus 
convallis. Nam volutpat justo diam, id malesuada nisl congue ut. Nullam convallis urna in 
ultrices gravida.

Vestibulum dapibus fi nibus mi ultricies imperdiet. Phasellus sit amet velit at sapien ornare 
fi nibus. Quisque feugiat eget est cursus tincidunt. Nulla posuere feugiat diam id blandit. Ut 
condimentum quam eget venenatis maximus. Sed dignissim, ipsum id vehicula ullamcorper, 
libero urna tempor odio, non laoreet orci odio euismod sapien. Nullam vulputate odio nec 
mollis sollicitudin. Pellentesque posuere sem tellus, in sagittis risus vulputate vitae. Donec 
laoreet faucibus nisl, sit amet ultrices felis fi nibus sit amet. Nunc scelerisque felis sit amet 
fermentum condimentum. Nulla facilisi. Aenean at mi a lectus hendrerit effi  citur. Curabitur 
faucibus malesuada mauris, facilisis pharetra nisi porta eu.
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1.	Pobierz	aplikację	Mobilna Autoryzacja Toyota Bank.	Aplikacja	jest	dostępna	w	sklepach	App Store i Google Play.

2.		Zadzwoń	na	Infolinię	i	wybierz	w	menu	opcję	Aktywuj dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej.	 
Zidentyfikuj	się	zgodnie	z	otrzymywanymi	instrukcjami	i	zamów	jednorazowe hasło SMS	umożliwiające	rozpoczęcie	 
procesu	aktywacji	aplikacji	mobilnej.

3.		Zaloguj	się	do	Bankowości Elektronicznej	identyfikatorem	i	otrzymanym	hasłem SMS.
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4.		Ustal własne hasło do logowania	do	Systemu	Bankowości	Elektronicznej.	 
Pamiętaj,	że	hasło	musi	spełniać	określone	przez	System	wymagania.

5.	W	kolejnym	kroku	nadaj nazwę urządzeniu	na	którym	zainstalowałeś	aplikację	mobilną.
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6.	Następnie	System Bankowości Elektronicznej wyświetli kod.	Przejdź	do	aplikacji	mobilnej	i	wprowadź	go.
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7.	Otrzymasz kolejny SMS z jednorazowym kodem.	Aplikacja	mobilna	poprosi	o	jego	wprowadzenie.

8.		Nadaj PIN	do	aplikacji	mobilnej.	 
 
Uwaga!  
 
PIN	powinien	mieć	od	5	do	8	cyfr,	które	nie	mogą	się	po	sobie	powtarzać	i	nie	może	zostać	użyty	ich	ciąg.	 
Przykład	błędnego,	niedozwolonego	hasła:	111111	lub	123456.	Przykład	prawidłowego,	dozwolonego	hasła:	210318.
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9.		Aktywowałeś aplikację mobilną.  
Prawidłowe	zakończenie	tego	procesu	zostanie	potwierdzone	przez	komunikaty	aplikacji	i	Systemu	Bankowości	Elektronicznej.

10.		Uwaga!  
 
Po	aktywacji	urządzenia	nastąpi	automatyczne	zalogowanie	do	Systemu	Bankowości


