Mamy tu wszystko…

W Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią dbamy o to, żebyś zawsze miał wybór. Już nie
potrzebujesz portfela, aby zapłacić w sklepach, internecie, aplikacjach mobilnych czy wypłacić
gotówkę z oznaczonych bankomatów. Wystarczy, że masz telefon lub zegarek z funkcją płatniczą.

BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay też!

BLIK

Google Pay

System operacyjny:

System operacyjny:

Sprzęt:
smartfon
tablet

Sprzęt:
smartfon z modułem NFC
tablet z modułem NFC
smartwatch z modułem NFC

Sprzęt:
iPhone z modułem NFC
Mac
iPad
Apple Watch z modułem NFC

Instalacja:
1. Pobierz i zainstaluj aplikację Portfel SGB.
2. Dodaj swoją kartę SGB do aplikacji.
3. Aktywuj BLIKA w aplikacji.

Instalacja:
1. Pobierz aplikację Google Pay ze sklepu Google
Play.
2. Dodaj swoją kartę SGB do Google Pay.

Instalacja:
1. Otwórz aplikację Wallet.
2. Dodaj swoją kartę do Apple Pay.

Płatności:
1. W internecie:
a. W aplikacji Portfel SGB wybierz płatność
BLIK.
b. Wygeneruj kod BLIK.
c. Wpisz kod na stronie internetowej.
d. Potwierdź płatność w aplikacji Portfel SGB.

Płatności:
1. W internecie:
a. Sprawdź czy strona www/ aplikacja/ e-sklep
posiada przycisk Google Pay.
b. Wybierz opcję „Płać z Google Pay”.

Płatności:
1. W internecie i aplikacjach:
a. Wybierz Apple Pay na etapie finalizowania
transakcji i dokonaj płatności, korzystając
z Face ID lub Touch ID.
b. Aby zapłacić w witrynie internetowej otwartej
w Safari na Macu, wybierz Apple Pay i dokonaj płatności.
c. Na MacBooku Pro możesz płacić, używając
Touch ID na pasku Touch Bar.

2. W sklepach, restauracjach i punktach usługowych:
a. Wybudź swoje urządzenie (smartfon, tablet,
2. W sklepach, restauracjach i punktach usługowych:
smartwatch).
a. Poinformuj sprzedawcę: „płacę BLIKIEM!”
b. Zbliż urządzenie do terminala.
b. W aplikacji Portfel SGB wybierz płatność
BLIK.
Więcej informacji na www.bsnaklo.pl
c. Wygeneruj kod BLIK.
d. Wpisz kod na terminalu.
e. Potwierdź płatność w aplikacji Portfel SGB.
3. Wypłaty z bankomatów:
a. Sprawdź czy bankomat akceptuje wypłatę
BLIK – szukaj naklejki lub ikony BLIK.
b. Wybierz opcję wypłaty BLIK.
c. W bankomacie wybierz kwotę wypłaty.
d. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji Portfel SGB
i wpisz go w bankomacie.
e. Potwierdź płatność w aplikacji Portfel SGB.

Apple Pay
System operacyjny:

2. W sklepach, restauracjach i punktach usługowych:
a. Przy użyciu Face ID: kliknij dwukrotnie boczny
przycisk, spójrz na ekran, a następnie zbliż
iPhone’a do czytnika.
b. Przy użyciu Touch ID: zbliż iPhone’a do czytnika, trzymając palec na czujniku Touch ID.
c. Za pomocą Apple Watch: kliknij dwukrotnie
boczny przycisk i zbliż Apple Watch do czytnika.
Więcej informacji na www.bsnaklo.pl

Garmin Pay
System operacyjny smartfona
(konieczny do instalacji Garmin Connect Mobile):

Sprzęt:
zegarki sportowe Garmin z modułem NFC

Instalacja:
1. Pobierz na swój smartfon lub tablet aplikację
Garmin Connect Mobile.
2. Uruchom aplikację, odszukaj swój zegarek na liście
i połącz go z aplikacją (opcja „Synchronizuj”).
3. W aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
„Menu”.
4. Wybierz „Urządzenia Garmin”, a następnie po siadane urządzenie.
5. Wybierz „Garmin Pay” > „Utwórz portfel”.
6. Dodawanie karty płatniczej do portfela Garmin Pay:
a. Do portfela Garmin Pay możesz dodać mak symalnie dziesięć kart z włączoną funkcją
płatności zbliżeniowych.
b. W aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
„Garmin Pay”.
c. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie,
aby wprowadzić dane karty i dodać ją do
portfela.
Płatności:
W sklepach, restauracjach i punktach usługowych:
1. Przytrzymaj boczny przycisk na zegarku.
2. Wybierz symbol portfela.
3. Wpisz czterocyfrowy kod dostępu.
4. Jeśli do portfela Garmin Pay dodano wiele kart
płatniczych, przesuń palcem lub za pomocą
przycisku zmień kartę na inną.
5. W ciągu 60 sekund umieść zegarek w pobliżu
czytnika płatności. Zegarek zacznie wibrować.

Więcej informacji na www.bsnaklo.pl
Więcej informacji na www.bsnaklo.pl

