
     

mojeID w pytaniach i odpowiedziach 

Co to jest mojeID? 

mojeID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w 
usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację wszelkich 
formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia 
danych drogą elektroniczną. 

Jak działa ta usługa? 

Aby skorzystać z mojeID, wystarczy na stronie internetowej dostawcy 
usługi lub urzędu, którzy udostępniają tę metodę potwierdzania 
tożsamości, wybrać opcję logowania lub potwierdzania tożsamości z 
mojeID. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku/linku, wyświetlą się ikony 
dostawców tożsamości – m.in. banków. Użytkownik wybiera bank, z 
którym chce potwierdzić tożsamość lub przekazać dane, a następnie 
zostaje przekierowany na stronę banku i tam wprowadza swój login i 
hasło. Po zalogowaniu, każdorazowo zostanie on poproszony o 
wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych. Po zatwierdzeniu 
przekazania danych zostanie automatycznie przeniesiony do serwisu 
firmy lub urzędu, z którego usług chce skorzystać. 
  
 
Czy aby korzystać z mojeID muszę najpierw osobiście okazać gdzieś dokument tożsamości? 

 
Zaletą mojeID jest wyeliminowanie konieczności dodatkowego 
potwierdzenia tożsamości. Usługa opiera się na logowaniu do 
bankowości internetowej, które jest tu równoznaczne z potwierdzeniem 
Państwa tożsamości. 

 
Jaką mam korzyść z używania mojeID? 

Na pewno zyskują Państwo więcej wolnego czasu, który wcześniej byłby 
potrzebny na osobiste wizyty w wielu firmach i instytucjach w celu 
załatwienia spraw związanych ze sfinalizowaniem umowy, czy 
podpisaniem dokumentów. 
Jest to także rozwiązanie wygodne, ponieważ za pomocą kilku kliknięć 
pozwala w bezpieczny sposób na weryfikację tożsamości, bez 
konieczności wstawania z kanapy, w zaciszu domu, na dowolnym 
urządzeniu i w dogodnym czasie. 

 



 

Czy korzystanie z mojeID jest płatne? 

Usługa mojeID jest bezpłatna dla wszystkich Klientów indywidualnych 
chcących potwierdzać za jej pomocą tożsamość. 

Czy korzystanie z mojeID jest bezpieczne? 

Korzystanie z mojeID jest bezpieczne dla wszystkich użytkowników. 

Przed uruchomieniem usługa była wiele razy weryfikowana przez 

Krajową Izbę Rozliczeniową – dostawcę usługi i zarazem operatora 

systemu Elixir. Poddano ją także niezależnemu audytowi 

bezpieczeństwa. Usługa spełnia najwyższe wymogi i standardy 

Ministerstwa Cyfryzacji. Dane w mojeID nie są udostępniane 

automatycznie. Wszystko odbywa się za zgodą użytkownika, po 

zalogowaniu się do banku. 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z najbliższą 

placówką Banku Spółdzielczego w Otwocku. 


