
Aplikacja mobilna mKBS
Krok po Kroku



Szanowny
Kliencie

mKBS to aplikacja mobilna Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Umożliwia bezpieczny i swobodny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na 

dobę, bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz, przy pomocy smar�ona lub 

tabletu.

Aby nie było potrzeby załatwiania wszystkich swoich spraw w placówkach, wystarczy smar�on lub 

tablet z zainstalowaną aplikacją mobilną mKBS i dostępem do sieci GSM i Internetu. W dogodnym 

dla Ciebie momencie sprawdzisz np. stan konta, dokonasz przelewu, czy skontrolujesz historię 

operacji.

Życzymy udanego i aktywnego korzystania z naszej „apki” i innych usług Krakowskiego Banku 

Spółdzielczego.
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Kto może
korzystać
z aplikacji

mKBS?

Każdy klient Banku, który:

 posiada jeden z rachunków:  
- rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,

- podstawowy rachunek płatniczy,

- rachunek oszczędnościowy „konto oszczędnościowe”,

- rachunek oszczędnościowy w walucie USD i EUR,

- rachunek rozliczeniowy bieżący i/lub pomocniczy w walucie PLN, EUR i USD z wyłączeniem 

„rachunku pomocniczego dla potrzeb uruchamiania środków z kredytu z wykorzystaniem 

MPP”,

- rachunek oszczędnościowy dla SKO, PKZP i Rady Rodziców.

 podpisał umowę o świadczenie usług bankowości internetowej KBS24,

 posiada ustalone przez siebie aktywne hasło dostępu do KBS24.
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Wymagania
techniczne

Aplikacja mKBS działa na: 

 Systemie Android – od wersji 7.0 włącznie i wyżej. Rodzaje urządzeń: smar�ony o minimalnym, 

zalecanym rozmiarze ekranu 4,5 cala i tablety,

 Systemie iOS/iPadOS – od wersji 12 włącznie i wyżej. Rodzaje urządzeń: iPhone oraz iPad.

Brak obsługi urządzeń mobilnych ze starszymi wersjami wymienionych systemów podyktowany 

jest wysokimi standardami bezpieczeństwa aplikacji mobilnej mKBS.

Aplikację mKBS można zainstalować na dowolnym smar�onie, tablecie lub innym urządzeniu

o podobnej funkcjonalności, spełniającym wymagania techniczne. Aplikacja nie musi być zainstalo-

wana na urządzeniu, którego numer komórkowy podałeś w Banku.

Takie urządzenie mobilne nie musi posiadać własnej karty SIM i łączyć się z Internetem za pomocą 

sieci komórkowej. Możesz korzystać z mKBS na urządzeniu, które łączy się z Internetem za pomocą 

zabezpieczonego Wi-Fi, natomiast hasła SMS odbierasz na urządzeniu, którego numer komórkowy 

podałeś w Banku.   
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Bezpie-
czeństwo

korzystania
z aplikacji

mKBS

Zasady zwiększające bezpieczeństwo, do których zalecamy się stosować:

 ustaw blokadę urządzenia mobilnego przy użyciu kodu PIN,

 dbaj o bezpieczeństwo swojego urządzenia, aktualizuj na bieżąco system operacyjny,

 nie instaluj oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł – aplikacje mobilne należy 

pobierać jedynie z oficjalnych sklepów z aplikacjami,

 nie korzystaj z aplikacji mobilnej, używając połączenia z publicznymi sieciami Wi-Fi,

 unikaj udostępniania swojego smar�ona lub tabletu innym osobom,

 wyłącz Bluetooth w swoim urządzeniu, gdy z niego nie korzystasz.

W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego 

dostępu do Indywidualnych danych uwierzytelniających bądź urządzenia mobilnego na którym 

zainstalowany jest system mKBS lub na który Bank wysyła Hasła SMS, niezwłocznie zmień Hasło 

dostępu lub zablokuj korzystanie z KBS24 – ze względów bezpieczeństwa zablokowanie dostępu do 

systemu KBS24 (odmowa zalogowania) następuje w przypadku trzeciego kolejnego błędnego 

wprowadzenia Hasła dostępu – oraz dokonaj telefonicznie zgłoszenia na infolinii (12 428 62 00, 

12 428 62 36, 801 151 101) lub osobiście w Placówce Banku.

Więcej informacji o bezpieczeństwie znajdziesz na stronie internetowej:

h�ps://www.kbsbank.com.pl/bezpieczenstwo6



Pobranie
aplikacji

mKBS

Przed
pobraniem

mKBS

Krok 1 – przed Pobraniem mKBS upewnij się, że posiadasz:

 login do KBS24: ten identyfikator jest w dokumencie „sposób autoryzacji”,

 aktualne hasło dostępu do KBS24 (kiedy już korzystasz z serwisu KBS24),

 dostęp do Internetu (może się wiązać z opłatami operatora),

 dostęp do sieci GSM, ponieważ w trakcie korzystania z aplikacji otrzymujesz jednorazowe hasła 

SMS na numer telefonu, który został podany w Banku (może się wiązać z opłatami operatora); 

te hasła są potwierdzeniem dokonywanych operacji.

Krok 2 – wyszukaj naszą aplikację w sklepie:

Android – Google Play

iOS/iPadOS – App Store

W wyszukiwarce sklepu najlepiej wpisać: mKBS albo kbs bank.

Krok 3 – po wyświetleniu się aplikacji mKBS Krakowskiego Banku 

Spółdzieczego wystarczy kliknąc przycisk Pobierz: aplikacja zainsta-

luje się automatycznie i będzie gotowa do uruchomienia – przycisk 

POBIERZ zamieni się w OTWÓRZ.

Google Play App Store
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Aktywacja
aplikacji

mKBS

Krok 4 – pierwsze urucho-

mienie aplikacji będzie 

związane z koniecznością jej 

aktywacji. Kliknij w przycisk 

AKTYWUJ,

aby rozpocząć proces

aktywowania.

Krok 5 – wprowadź

swój login do systemu 

KBS24.

Krok 6 – podaj swoje 

hasło dostępu do systemu 

KBS24.
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Aktywacja
aplikacji

mKBS

Krok 7 – po wprowadzeniu poprawnego loginu i hasła otrzymasz 

SMS z hasłem jednorazowym, które wprowadzasz w wyświetlo-

nym polu. 

Jeśli wprowadzisz błędnie

hasło jednorazowe SMS,

to otrzymasz

o tym komunikat

i SMS z nowym hasłem.

UWAGA

Jeśli wprowadziłeś błędny login lub 

hasło, to otrzymasz o tym powiadomie-

nie w aplikacji oraz dodatkowo powia-

domienie SMS

W takiej sytuacji

zaloguj się ponownie.
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Krok 9 – wprowadź wybrany przez siebie 

PIN, aby zalogować się do mKBS

(w celu weryfikacji wybranego PIN-u aplikacja 

prosi o jego dwukrotne wprowadzenie).

W przypadku pomyłki aplikacja wymaga 

ponownego podania PIN-u.
Po wprowadzeniu popraw-

nego PIN-u pojawi się 

powyższy komunikat.

Wybór
sposobu

logowania
w aplikacji

mKBS

Krok 8 – teraz możesz zdecydować o sposobie logowania:

 za pomocą unikalnego kodu PIN,

 przy pomocy biometrii (odcisk palca, rozpoznawanie twarzy – 

zależnie od możliwości urządzenia).

Jeżeli wybierzesz Nie na przedstawionym ekranie, to sposób logo-

wania zostanie skonfigurowany przy pomocy unikalnego PIN-u 

powiązanego z Twoim

smar�onem/tabletem.
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Logowanie
do aplikacji

mKBS

Po wybraniu ikony mKBS

na swoim urządzeniu mobilnym kliknij ZALOGUJ.

Przycisk Sparuj kolejne konto służy uzyskaniu dostępu przez mKBS 

do innego rachunku, którego klient jest właścicielem i posiada

inny numer klienta.

Na ekranie startowym wprowadź

wybrany przez siebie numer PIN. 

Po jego wprowadzeniu Bank generuje dla 

Ciebie jednorazowe hasło SMS, które 

należy wprowadzić i zatwierdzić. 
Jeżeli hasło SMS zostało źle 

wprowadzone, to należy 

powtórzyć logowanie.11



Ekran
Główny

mKBS

Na Ekranie Głownym – Pulpicie wyświetlane jest podsumowanie informacji o rachunku, możesz 

zrobić nowy przelew, przejrzeć historię rachunku oraz przejść do sekcji:

Finanse, Płatności lub Więcej, które znajdziesz w Menu Dolnym.

Zamknięcie
Aplikacji
Wylogowanie

Stan
Rachunku

Nowy
Przelew

Wyszukiwanie
nadawców/odbiorców

Udostępnienie
Numeru
Rachunku
np. skopiowanie,
wysłanie itp. 

Historia
Rachunku

z maksymalnie
120 dni

Menu Dolne, z którego możesz wybrać
potrzebną funkcję aplikacji – Ekran Pulpit, Finanse, Płatności i Więcej12



Ekran
Rachunki

mKBS Rachunki

Lokaty

Karty
Płatnicze

Kredyty

Dzieki dostępnym na nim sekcjom w zależności od posiadanych uprawnień:

 przeglądasz rachunki
 uzyskujesz informację o oprocentowaniu rachunku
 zobaczysz saldo i dostępne środki 
 zobaczysz historię operacji na rachunku

 masz podgląd posiadanych lokat
 możesz założyć nową lokatę z katalogu dostępnych ofert

 widzisz karty debetowe/karty kredytowe. Uwaga: dostęp do karty kredytowej 
występuje w sytuacji, kiedy klient posiada ten sam identyfikator klienta (tzw. 
modulo) do rachunku, z którym powiązana jest mKBS, oraz do karty kredytowej

 masz dostęp do szczegółowych informacji o kartach
 możesz zmniejszać albo podnosić limit na karcie debetowej (bezgotówkowy, 

gotówkowy oraz na płatności w Internecie) do górnej granicy, jaką określiłeś 
w Placówce Banku   

 jeśli posiadasz kartę kredytową, możesz dokonać jej spłaty, ustalając dla niej 
kwotę i datę realizacji

 masz możliwość dodania karty płatniczej do cyfrowego por�ela Apple Pay

 masz dostęp do listy kredytów, szczegółowych informacji o danym kredycie, 
w tym o operacjach, jakie wystąpiły na rachunku kredytowym oraz informa-
cje o najbliższych spłatach (data i kwota raty)

 możesz złożyć dyspozycję spłaty, ustalając jej kwotę i datę realizacji. Uwaga: dostęp 
do kredytu występuje w sytuacji, kiedy klient posiada ten sam identyfikator klienta 
(tzw. modulo) do rachunku, z którym powiązana jest mKBS oraz do kredytu  13



Ekran
Płatności

mKBS

 zrobisz przelew jednorazowy krajowy w złotych: 
• pomiędzy własnymi rachunkami w KBS
• podatkowy 
• zdecydujesz, jaki rodzaj przelewu wybierasz (Elixir, BlueCash, Sorbnet), 

zwróć uwagę na różnice w szybkości i kosztach – zapoznaj się z kosztami 
poszczególnych typów przelewów w Taryfie Opłat i Prowizji 

 zlecisz przelew na podstawie kodu QR, który otrzymałeś
 poprosisz o przelew – aplikacja generuje kod QR z danymi do przelewu, który 

wysyłasz mailem lub SMS do osoby, jaką prosisz o przesłanie Tobie pieniędzy 
(ta osoba, jeśli posiada aplikację mobilną obsługującą takie płatności, może 
dzięki niemu zlecić przelew Tobie wskazanej kwoty)

 sprawdzisz złożone dyspozycje: blokady oraz przelewy oczekujące 

 zdefiniujesz przelew – wzór przelewu, który możesz wykorzystywać do 
okresowych płatności dla zdefiniowanych odbiorców, w których ustalasz 
tylko np. nową potrzebną kwotę i datę zlecenia realizacji przelewu; 

 w mKBS dostępne są również zdefiniowane przelewy w KBS24 (i odwrotnie)
 taki przygotowany wzór przelewu możesz usunąć  

 podgląd listy aktywnych zleceń stałych 
 masz możliwość dodania nowego zlecenia stałego, jego modyfikacji oraz 

usunięcia

 doładowania telefonu komórkowego z kartą pre-paid z podanej listy ope-
ratorów sieci komórkowych z rachunków prowadzonych w złotych

 możesz każdorazowo tworzyć nowe zlecenie doładowania lub skorzystać
z wcześniej utworzonych szablonów

Przelewy
Jednorazowe

Przelewy
Zdefiniowane

Doładowanie
Telefonu

Zlecenia Stałe

Dyspozycje
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Dzieki dostępnym na nim sekcjom w zależności od posiadanych uprawnień:



Ekran
Więcej
mKBS

Dzieki dostępnym na nim sekcjom:

 Zmienisz PIN: dzięki tej funkcji możesz zmienić nadany PIN do mKBS na nowy
 Rozparujesz Aplikację: funkcja umożliwia rozłączenie aplikacji z kontem. Aby 

ponownie powiązać konto z aplikacją mKBS, trzeba przeprowadzić Aktywo-
wanie aplikacji. 
Uwaga: automatyczne rozłączenie aplikacji z kontem następuje w przypadku 
przekroczenia limitu błędnych prób wprowadzenia PIN-u do mKBS lub po 
zmianie hasła do KBS24. 

 Włączysz/wyłączysz logowanie do aplikacji za pomocą biometrii: standar-
dowym sposobem logowania do aplikacji jest podanie PIN-u i potwierdzenie 
hasłem SMS. Dzięki biometrii zyskujesz możliwość logowania się do mKBS za 
pomocą odcisku palca lub rozpoznawania twarzy bez potrzeby podawania 
kodu PIN. W tym trybie logowanie jest potwierdzane jednorazowym hasłem 
SMS. 
W każdym momencie możesz włączyć/wyłączyć zabezpieczenia biometryczne.
Uwaga: funkcja jest dostępna, jeśli Twoje urządzenie posiada taką funkcję 
i skonfigurowałeś ją dla siebie.

 Informacje o aplikacji 

 W tym miejscu znajdziesz numery telefonów kontaktowych i adres e-mail 
naszej Infolinii KBS

Ustawienia

O Aplikacji

Kontakt
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Akceptacja
Operacji
w mKBS

Pomoc

Każda wykonywana operacja (np. zlecenie przelewu, ustalenie szablonu dla zlecenia stałego, 

zmiana takiego szablonu itp.) jest zatwierdzana (autoryzowana) jednorazowym hasłem SMS. To 

hasło przesyłane jest na numer telefonu komórkowego, który podałeś w Banku. 

Aby ułatwić wprowadzanie otrzymywanych haseł SMS na urządzeniach z Androidem, można 

ustalić, aby aplikacja mKBS pobierała je z otrzymywanych wiadomości SMS.

W ten sposób nie ma potrzeby kopiowania albo przepisywania tego hasła, a wyłącznie decydujesz 

o jego użyciu przez aplikację mKBS do zatwierdzenia danej operacji. W systemie Android (wersja 

One UI 2.0) konfigurację pobierania hasła SMS można wykonać w następujący sposób: 

Pomoc dotyczącą mKBS uzyskasz całodobowo

Telefony: 12 428 62 00, 12 428 62 36, 801 151 101

e-mail: mkbs@kbsbank.com.pl 
24h
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podczas instalacji mKBS 

w momencie wyświetle-

nia się zapytania o możli-

wość wysyłania i odbie-

rania SMS-ów

po instalacji mKBS

w ustawieniach syste-

mowych aplikacji 

(Informacjie o aplikacji 

-> zezwolenia)


