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I. Aktywacja Mobilnej autoryzacji 

a. pobierz aplikację mBank CompanyMobile z AppStore / Google Play 

 

b. uruchom aplikację mBank CompanyMobile 

 

c. wybierz: Mobilna Autoryzacja – Aktywacja  

 

d. wpisz identyfikator tymczasowy przesłany mailem przez bank lub swój mBank CompanyNet ID 
 

 
e. wpisz hasło aktywacyjne przesłane smsem 

 

  



  

 

f. ustaw i powtórz kod PIN (od 5 do 8 cyfr) 

 

g. wyświetli się ekran z Twoim identyfikatorem do systemu mBank CompanyNet – zapamiętaj go 

 

aby aktywować aplikację mBank CompanyMobile, idź dalej 

 

II. Aktywacja aplikacji mBank CompanyMobile 

Aktywacja aplikacji mBank CompanyMobile wymaga wykonania odpowiednich działań w aplikacji 
zainstalowanej na urządzeniu mobilnym oraz na internetowej platformie bankowości elektronicznej mBank 
CompanyNet (zwanej dalej mBank CompanyNet). Czynności te zostały opisane poniżej w takiej kolejności, w 
jakiej powinny zostać przeprowadzone przez Użytkownika.  

1) Aktywacją korzystając z Mobilnej autoryzacji - Kontynuując aktywację Mobilnej autoryzacji 
a. podaj PIN do mobilnej autoryzacji (przed chwilą go ustawiłeś) 

   

b. zaakceptuj komunikat „Aktywacja aplikacji” 

 

 



  

 

2) Aktywacja Tokenem OTP 
 
W celu aktywacji użytkownika w aplikacji mBank CompanyMobile należy: 

 Pobrać aplikację z właściwego Sklepu producenta systemu operacyjnego. 

 Uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym. 

 Wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień PUSH, o ile Użytkownik chce otrzymywać na 

urządzeniu mobilnym powiadomienia z mBank CompanyNet , informujące o zmianach w statusach 

zleceń, zmianach w kursach walut etc.  

 W aplikacji wybrać opcję „Aplikacja - Aktywacja”. 

 W pierwszym polu formularza Aktywacji wpisać mBank CompanyNet ID lub „alias” używany do 

pracy w mBank CompanyNet . 

 W polu Token podać jednorazowy kod wygenerowany przez Token OTP, wydany do pracy w mBank 

CompanyNet. 

 Potwierdzić zakończenie aktywacji poprzez wybranie przycisku „Aktywuj”. 

 

 
 

  

 

 

W Aplikacji wyświetli się komunikat z potwierdzeniem poprawnego przesłania prośby o aktywację. Po 

wykonaniu przez użytkownika opisanych wyżej akcji, opcja „Aktywacja” zmieni się na opcję 

„Logowanie”.  

W nowych urządzeniach z systemem iOS pojawi się okno komunikacyjne z pytaniem o chęć korzystania z 

funkcjonalności logowania za pomocą TouchID. 

 
 

 



  

 

3) Działania w mBank CompanyNet – tylko korzystający z Tokena OTP 
 
W celu kontynuacji procesu aktywacji urządzenia w mBank CompanyMobile, należy zalogować się do 

mBank CompanyNet  (Użytkownik mający uprawnienia do autoryzacji), a następnie: 

 W przypadku własnych urządzeń - wybrać zakładkę „Moje preferencje/Mobile”, w której znajduje 

się lista urządzeń mobilnych oczekujących na aktywację. 

 W przypadku urządzeń innych Użytkowników - wejść do zakładki „Ustawienia firmy”, a następnie 

w zakładkę „Urządzenia mobilne” - znajduje się tam lista urządzeń mobilnych oczekujących na 

aktywację. 

 Wybrać opcję „Edytuj”, zaznaczyć urządzenie, które chcemy aktywować i potwierdzić tę czynność 

klikając „Aktywuj” oraz wpisując kod z Tokena OTP. 

 Wybrać typy powiadomień PUSH, które chcemy otrzymywać na urządzeniach mobilnych i kliknąć 

„Zapisz”. Później, na samym urządzeniu, można ograniczyć zakres otrzymywanych typów 

powiadomień PUSH lub, w przypadku powiadomień o zmianach w obrotach i saldach na rachunkach, 

dokończyć ich parametryzację. 

 

 

Po wykonaniu opisanych powyżej czynności, na urządzeniu pojawi się komunikat w formie powiadomienia 

PUSH o dokonaniu poprawnej aktywacji w danym kontekście pracy Klienta. Warunkiem otrzymania 

powiadomień PUSH jest wcześniejsza ich akceptacja na urządzeniu mobilnym.  

 

 

Weryfikacji, czy akceptacja powiadomień PUSH jest włączona, można dokonać: 

 w przypadku urządzeń z systemem Android - poprzez wejście w ustawienia aplikacji mBank 

CompanyMobile, dostępne po poprawnym zalogowaniu się Użytkownika do aplikacji,  

 w przypadku urządzeń z systemem iOS - poprzez wejście w ustawienia samego urządzenia, w 

których można znaleźć opcję parametryzacji powiadomień aplikacji mBank CompanyMobile. 

 

Uwaga: W przypadku gdy zajdzie konieczność usunięcia aplikacji i jej ponownego uruchomienia na 

urządzeniu mobilnym, nie jest wymagana jej ponowna autoryzacja. 

 



  

 

III. Parametryzacja powiadomień w aplikacji  

1) Działania w mBank CompanyNet  
 
W internetowej platformie bankowości elektronicznej mBank CompanyNet, w profilu Użytkownika w 
zakładce Moje preferencje/Mobile definiowany jest zakres typów powiadomień, jakie mogą docierać na 
wszystkie aktywowane urządzenia Użytkownika w ramach kontekstu. Dodatkowo, w tym miejscu można 
ustawić, czy na dane urządzenie w ogóle mają przychodzić powiadomienia (Powiadomienia PUSH), w tym 
takie, które nie zostały ujęte na liście typów powiadomień (np. aktywacja, deaktywacja własnego 
urządzenia).  
 
Powiadomienia PUSH – wyłączenie funkcjonalności powoduje całkowitą blokadę generowania i dostarczania 
powiadomień na wybrane urządzenie.  
Uwaga - włączenie funkcjonalności wymaga czasami dosyć długiego czasu odpowiedzi po stronie serwera i 
dostawcy usługi PUSH dla danej platformy (iOS, Android). Prosimy więc, by podczas aktywacji tej usługi 
cierpliwe oczekiwać, aż włącznik przejdzie w status Włączone. 
 
 
Typy przesyłanych powiadomień PUSH: 
 
Powiadomienia z Banku – powiadomienia o wiadomościach z Banku dotyczących aktywacji i deaktywacji 
urządzeń, jak i powiadomienia o wiadomościach otrzymywanych do tej pory wyłącznie w mBank 
CompanyNet .   
Wpływ na rachunek – powiadomienia o wpływach na rachunek Klienta. Aby powiadomienie było w pełni 
aktywne, po stronie aplikacji mBank CompanyMobile należy zdefiniować warunki, dla jakich mogą 
przychodzić tego typu powiadomienia.  
Zmiana salda rachunku - powiadomienia o zmianach salda na rachunku. Aby powiadomienie było w pełni 
aktywne, po stronie aplikacji mBank CompanyMobile należy zdefiniować warunki, dla jakich mogą 
przychodzić tego typu powiadomienia. 
Zlecenia do autoryzacji – powiadomienia o nowych zleceniach w stanie do autoryzacji lub zautoryzowanych 
częściowo.  
Zlecenia odrzucone - powiadomienia o zleceniach odrzuconych.  
 

2) Działania w mBank CompanyMobile 
 
W aplikacji mobilnej Użytkownik może zdefiniować własną parametryzację powiadomień w ramach zakresu 
typów powiadomień udostępnionych w mBank CompanyNet . Wykonuje to w Ustawieniach aplikacji, gdzie 
dostępne są następujące opcje dotyczące powiadomień: 

 Parametr globalny - włączający po stronie aplikacji mBank CompanyMobile zgodę na odbieranie 
powiadomień PUSH (nie dotyczy systemu iOS). Dla iOS parametr ten jest dostępny w ramach 
parametryzacji powiadomień w Ustawieniach samego iOS.  

 Nowe wiadomości z Banku 
 Zmiana salda rachunku (parametr edytowalny) - Użytkownik musi dodać co najmniej jedną regułę 

określającą dla jakiej zmiany salda na danym rachunku ma zostać wygenerowany komunikat PUSH. 
W innym przypadku parametryzacja tej opcji będzie traktowana jako niedokończona. 

 Określony obrót na rachunku (parametr edytowalny) - Użytkownik musi dodać co najmniej jedną 
regułę określającą dla jakiej zmiany obrotów na danym rachunku ma zostać wygenerowany 
komunikat PUSH. W innym przypadku parametryzacja tej opcji będzie traktowana jako 
niedokończona.  

 Nowe zlecenia do autoryzacji - powiadomienia o nowych zleceniach w stanie do autoryzacji lub 
zautoryzowanych częściowo.  

 Nowe zlecenia odrzucone - powiadomienia o zleceniach odrzuconych.  
 

3) Mechanizm działania powiadomień PUSH w mBank CompanyMobile 
 
Powiadomienie PUSH przychodzące na aplikację mobilną funkcjonuje dwojako. W przypadku, gdy aplikacja 
jest zamknięta, powiadomienie pojawia się na ekranie głównym aplikacji i po kliknięciu w ekran Użytkownik 
jest przekierowywany, po poprawnej rejestracji w aplikacji, w miejsce (kontekst, moduł aplikacji), którego 
dotyczy powiadomienie. W sytuacji, gdy Użytkownik pracuje w aplikacji mobilnej, widzi tylko informacyjne 
okienko o otrzymanym powiadomieniu.  

 



  

 

IV. Logowanie gestem - szybkie logowanie do Aplikacji 

Aplikacja mBank CompanyMobile daje możliwość szybkiego i bezpiecznego logowania z wykorzystaniem 
opcji Gestu Mobilnego. Można stosować tę metodę zamiennie z logowaniem tokenem. Logowanie gestem 
wymaga jednak wcześniejszej parametryzacji w mBank CompanyNet , której należy dokonać w następujący 
sposób: 

 Zalogować się do mBank CompanyNet  i wybrać zakładkę „Moje Preferencje / Ustawienia”. 

 Wybrać opcję „+Pokaż więcej ustawień” i przewiń do pola „Dostęp za pomocą”. 

 Wybrać przycisk „Pokaż dostępy” 

 Wybrać opcję „Zmień gest mobilny”. 

 W formatce Hasła / Gestu zdefiniować ciąg cyfr o długości od 6 do 12 cyfr. 

 Potwierdzić zmianę hasła za pomocą opcji „Zapisz”. 

 
Podczas logowania gestem, jeśli ciąg cyfr wybrany przez Użytkownika mieści się w zakresie 6-12, ale jest 
jednocześnie niezgodny ze zdefiniowanym przez Użytkownika na mBank CompanyNet, Użytkownik 
odrywając palec od ekranu, wykona błędne logowanie gestem.  

Na ekranie logowania gestem prezentowany jest znak  posiadający funkcjonalność zerowania wybranego 
na ekranie gestu i pozwalający uniknąć powyższej sytuacji. Przykładowo: Użytkownik ma zdefiniowany gest 
124365. Podczas pracy oznaczył 123456 i wie, że jest to błędny ciąg cyfr. Nie odrywając palca od ekranu, 

najeżdża na znak .   
Wizualizacja opisanej akcji znajduje się na rysunku poniżej. Kiedy Użytkownik oderwie palec od ekranu, 
aplikacja zeruje zaznaczone cyfry.  

 
 

IV. Deaktywacja urządzenia w mBank CompanyMobile 

Deaktywacji urządzenia w mBank CompanyMobile można dokonać w Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu 
mobilnym lub poprzez mBank CompanyNet . 

W celu deaktywacji urządzenia w Aplikacji należy: 

 Wybrać w Aplikacji moduł „Ustawienia”. 

 Wybrać opcję „Deaktywuj”. 

 Potwierdzić czynność kodem z Tokena OTP. 

 

iOS Android 

  
 

W celu deaktywacji urządzenia poprzez mBank CompanyNet  należy zalogować się do tego serwisu 

(Użytkownik mający uprawnienia do autoryzacji), a następnie: 

 W przypadku własnych urządzeń - wejść do zakładki „Moje preferencje/Mobile”. 



  

 

 W przypadku urządzeń innych Użytkowników - po zalogowaniu wejść do zakładki „Ustawienia 

firmy”, zakładka „Urządzenia mobilne”. 

 Wybrać opcję „Edytuj” i zaznaczyć urządzenia, które chcemy deaktywować. 

 Potwierdzić czynność, wybierając przycisk „Deaktywuj” i wpisując kod z Tokena OTP. 
 

V. Podstawowe moduły aplikacji mBank CompanyMobile 

Rachunki - lista rachunków Klienta 
Prezentacja rachunków należących do Klienta i dostępnych w mBank CompanyMobile, wszystkich lub 
oznaczonych przez Klienta jako Obserwowane. 

Podsumowanie zleceń - mobilna wersja ekranu startowego z podsumowaniem transakcji 
Przedstawiane są tutaj zlecenia Do Autoryzacji, Zautoryzowane częściowo oraz Odrzucone. 

Zlecenia - dostęp do zleceń Klienta 
Zlecenia prezentowane są w grupach: Do autoryzacji, Odrzucone, Lista zleceń (zlecenia Klienta 
dostępne w mBank CompanyMobile) oraz Nowe zlecenie (tworzenie zlecenia płatniczego na podstawie 
wzorca zapisanego uprzednio na mBank CompanyNet  i oznaczonego jako dostępny w mBank 
CompanyMobile).  

mPlatforma walutowa - dedykowane kursy walut 
Klienci mający dostęp do mPlatforma walutowa w ramach internetowej platformy bankowości 
elektronicznej mBank CompanyNet mogą tutaj kupować i sprzedawać waluty. Klienci, którzy nie 
posiadają tego modułu na mBank CompanyNet, w wersji mobilnej mogą korzystać tylko z kursów 
informacyjnych Info FX. 

Karty – zarządzanie kartami biznesowymi i płatniczymi kartami przedpłaconymi 
Widok portfela wydanych kart wraz z możliwością podglądu dostępnych środków, limitów oraz historii 
operacji wykonywanych przy ich użyciu. Klienci mogą tu bezpośrednio realizować dyspozycje na 
posiadanych kartach płatniczych. 

Kontrakty – Lokaty i Kredyty 
Podgląd listy kontraktów Klienta obsługiwanych w systemie mBank CompanyNet. Prezentowane są tutaj 
podstawowe informacje o kontraktach, takie jak: numer identyfikacyjny, nazwa Klienta, opis, data 
rozpoczęcia i data zakończenia kontraktu, wartość oraz typ kontraktu. Moduł ten zawiera informacje o 
szczegółach danego kontraktu, a także o obrotach i zobowiązaniach przeterminowanych (w przypadku 
kredytów). 

Gotówka – przegląd zleceń gotówkowych 
Zawiera informacje o zleceniach gotówkowych Klienta. Pozwala na przegląd zleceń dostępnych dla 
Klienta.  

 

VI. Konteksty w aplikacji 

Udostępniona została funkcjonalność wyboru pomiędzy kontekstami (różnymi firmami), o ile Użytkownik 
ma do nich nadane uprawnienia. W aplikacji zmiana kontekstu może nastąpić poprzez kliknięcie na nazwę 
kontekstu bądź wywołanie dedykowanej akcji wyboru. W przypadku domyślnych kontekstów, po 
poprawnym zalogowaniu się przez Użytkownika, aplikacja automatycznie przechodzi na obszar domyślnego 
kontekstu.  
 

VII. Rachunki 

Widok wszystkich rachunków wybranych przez Klienta do prezentacji w aplikacji mobilnej lub oznaczonych 
przez niego jako Obserwowane (spośród wybranych do aplikacji mobilnej). Dostęp do szczegółów 
rachunków oraz historii księgowań na rachunkach. 
Akcje dostępne po wejściu na listę rachunków i na szczegóły/historię danego rachunku: 

 Wejście w Historię i Szczegóły rachunku, dodanie lub usunięcie z obserwowanych rachunków, 

tworzenie zleceń z danego rachunku w oparciu o wzorce zleceń dedykowanych dla kanału 

mobilnego.  

 Mechanizm zaawansowanych filtrów na poziomie listy rachunków oraz historii obrotów na 

rachunkach. 

 

 



  

 

VIII. Podsumowanie zleceń 

W aplikacji prezentowana jest mobilna wersja ekranu startowego internetowej platformy mBank 
CompanyNet. Można tam znaleźć podsumowanie transakcji pogrupowanych według statusów: Do 
Autoryzacji, Zautoryzowane częściowo oraz Odrzucone, w podziale na typy zleceń. Kliknięcie na liczby 
większe od zera pozwala na wejście w listę zleceń danego typu, wyselekcjonowanych z wykorzystaniem 
jednego z wymienionych wyżej statusów.  
 
 

Android iOS 

  
 

 

IX. Zlecenia do autoryzacji  

Dostępne statusy zleceń  
W ramach zleceń do autoryzacji dostępne są zlecenia: do edycji, skierowane do autoryzacji, 
zautoryzowane częściowo. Uwzględnione zostały również paczki zleceń. 

Akcje dostępne po wejściu na listę zleceń do autoryzacji (w zależności od uprawnień): 

 Wejście w Filtr aplikacji, wykonanie na danym zleceniu odmowy lub odwołania autoryzacji, 

autoryzacji lub autoryzacji częściowej, w zależności od uprawnień Użytkownika. Dodatkowo 

dostępny jest wybór wielu zleceń i wykonanie wymienianych powyżej akcji na grupie wybranych 

zleceń.  

 Prezentacja szczegółów poszczególnych zleceń z zakresem danych znanych z internetowej wersji 

mBank CompanyNet. 

X. Zlecenia odrzucone  

Dostępne statusy zleceń  
W ramach zleceń odrzuconych dostępne są wyłącznie zlecenia ze statusem odrzucone oraz paczki 
zawierające zlecenia z tym statusem. 

Akcje dostępne po wejściu na listę zleceń odrzuconych (w zależności od uprawnień): 
Wejście w Filtr aplikacji, wykonanie na danym zleceniu przeglądu szczegółów zlecenia oraz w 
przypadku odrzucenia zlecenia z tytułu braku środków na rachunku, przy odpowiednich uprawnieniach 
Użytkownika, ponowne skierowanie do autoryzacji.  

XI. Lista zleceń  

Prezentacja listy zleceń i paczek dostępnych w mBank CompanyMobile, niezależnie od ich statusów, do 
których Użytkownik ma uprawnienia. 
Akcje dostępne po wejściu na listę zleceń (w zależności od uprawnień): 

Wejście w Filtr aplikacji, wykonanie na danym zleceniu przeglądu szczegółów zlecenia, wysłanie 
potwierdzenia via e-mail i autoryzacji.  



  

 

XII. mPlatforma walutowa 

Możliwość zawierania transakcji wymiany walut oraz obserwacja on-line aktualnych kwotowań rynku 
walutowego. Możliwość generowania Alertów i otrzymywania o nich informacji w formie powiadomień 
PUSH. Dostęp do systemu RAPID FX, INFO FX oraz Alert, po wyborze kontekstów FX, o ile tak zdefiniowane 
zostały uprawnienia Użytkownika. 
Akcje dostępne akcje po wejściu w RAPID/INFO FX: 

Wybór kontekstów FX, zmiana parametru Kupuję/Sprzedaję walutę*, wybór kwoty i waluty kwoty*, 
wybór trybu zawierania transakcji (Saldo rachunku, DWT)*, zmiana pary walutowej, wykonanie akcji 
kupna/sprzedaży**, dostęp do Alertów. 
*tylko RAPID FX 
**tylko RAPID FX – akcja inicjowana poprzez guzik lub poprzez kliknięcie na kurs pary walutowej. 

Akcje dostępne po wejściu w Alert: 
Wybór kontekstów FX, zmiana strony transakcji Kupno/Sprzedaż, wybór daty i czasu aktywacji oraz 
terminu ważności i kursu alertu. Dodatkowo możliwość wysłania żądania o powiadomienie PUSH. 

XIII. Karty  

Zarządzanie kartami biznesowymi oraz płatniczymi kartami przedpłaconymi. Dostęp do portfela kart zgodnie 
z zakresem danych na stronie mBank CompanyNet , podgląd środków, limitów, historii kart. Moduł umożliwia 
także bezpośrednią realizację dyspozycji dotyczących posiadaczy karta płatniczych.  

Akcje dostępne po wejściu w Karty (w zależności od uprawnień): 
Wybór typów kart, akcje aktywacji, zastrzeżenia kart. Akcje dostępu do obrotów i szczegółów karty 
oraz szczegółów użytkownika karty. Prezentacja i zmiana limitów na kartach. Dostęp do blokad. 
Wejście w Filtr aplikacji. 

XIV. Kontrakty (Lokaty i Kredyty)  

Moduły aplikacji mobilnej funkcjonalnie zbliżone do siebie. Umożliwiają podgląd listy kontraktów Klienta 
obsługiwanych w systemie mBank CompanyNet. Prezentowane są podstawowe informacje o kontraktach, takie 
jak: numer identyfikacyjny, nazwa Klienta, opis, data rozpoczęcia i data zakończenia kontraktu, wartość oraz 
typ kontraktu. Moduł ten zawiera informacje o szczegółach danego kontraktu, a także o obrotach i 
zobowiązaniach przeterminowanych (w przypadku kredytów).  

Akcje dostępne po wejściu w Kontrakty (w zależności od uprawnień): 
Wejście w Filtr aplikacji. 

XV. Kursy walut mBanku i NBP  

Aplikacja udostępnia kursy walut mBank i NBP, widoczne przed zalogowaniem i po zalogowaniu do niej. 
Bankowe kursy są odświeżane zgodnie z publikacjami na stronie mBanku - są to kursy sprzedaży i kupna. Kursy 
walut NBP są kursami średnimi NBP.  
 

XVI. Placówki i bankomaty 

Prezentacja obecnej lokalizacji Użytkownika aplikacji oraz informacje o najbliższych bankomatach i 
placówkach mBanku.  

XVII. Client Area 

Ważne informacje o Powiadomieniach czy Wiadomościach, które dotarły do aplikacji oraz o Doradcach 
przypisanych danemu Klientowi. 

XVIII. Ustawienia 

Zawiera funkcje ważne dla aplikacji mBank CompanyMobile. Niektóre z nich dostępne są z poziomu mBank 
CompanyNet , część zaś udostępniona jest Użytkownikom jeszcze przed zalogowaniem się do mBank 
CompanyMobile. 
Język – zmiana języka na angielski, niemiecki lub polski. Niektóre platformy wymagają restartu całej aplikacji, 
niektóre wyłącznie ponownego zalogowania. Prosimy o uważne czytanie komunikatów pojawiających się 
podczas operacji zmiany języka.  



  

 

Powiadomienia – definiowanie poszczególnych typów powiadomień od strony aplikacji oraz 
włączanie/wyłączanie akceptacji przyjmowania powiadomień na aplikację (z wyjątkiem iOS). Dla systemu iOS 
mechanizm globalnego włączenia/wyłączenia akceptacji przyjmowania powiadomień znajduje się w sekcji 
Powiadomień dla iOS. 
Domyślny widok rachunków – wybór domyślnej prezentacji listy rachunków, widocznej przy wejściu w moduł 
Rachunki. Wybór pomiędzy wszystkimi dostępnymi w mBank CompanyMobile rachunkami a rachunkami 
obserwowanymi. 
Deaktywuj – akcja wymaga posiadania Tokena OTP lub aktywnej Mobilnej autoryzacji i pozwala na 
dezaktywację aplikacji. Ponowna aktywacja wymaga autoryzacji na stronie mBank CompanyNet.  
 

XIX. Gotówka 

Zawiera informacje o zleceniach gotówkowych Klienta. Pozwala na przegląd zleceń 
dostępnych dla Klienta.  
Moduł jest podzielony na trzy sekcje: 
Podsumowanie – przegląd zleceń Do Autoryzacji, Zautoryzowanych częściowo oraz 
Odrzuconych 
Lista dyspozycji – przegląd listy wszystkich dyspozycji gotówkowych 
Lista raportów z wpłat – przegląd raportów z wpłat Klienta. 
 


