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O APLIKACJI MOBILNEJ 

Darmowa aplikacja mobilna IKO pozwoli Ci skorzystać z naszych usług na Twoim smartfonie. Łatwo i wygodnie 
sprawdzisz stan konta (dostępne środki), historię swoich płatności, zrobisz przelew i skorzystasz z pozostałych 
funkcji. Przeczytaj, jakie możliwości daje Ci nasza aplikacja i jak zacząć z niej korzystać. Dodatkowe informacje 
znajdziesz na stronie iko.pkobp.pl.

EKRAN STARTOWY

KOD BLIK

 
HISTORIA

 
TWÓJ PROFIL

STAN FINANSÓW

PRZELEW NA KONTO

MENU DOLNE

iko.pkobp.pl
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HISTORIA 
Po wejściu w ikonkę łatwo sprawdzisz swoją historię operacji.

MOJE PRODUKTY 
W sekcji „Moje produkty” znajdziesz informacje na temat wszystkich produktów, jakie masz w naszym 
banku (konta, karty, kredyty, lokaty, ubezpieczenia). W tej sekcji możesz też nimi zarządzać – założyć 
lokatę czy spłacić kartę kredytową.

PŁATNOŚCI 
W tej sekcji łatwo zlecisz m.in. przelew na konto czyjeś lub swoje własne, krajowy lub zagraniczny.

PRZELEW NA TELEFON 
Jeśli nie znasz numeru konta, na które chcesz wysłać pieniądze, wystarczy, że po kliknięciu w ikonkę 
wpiszesz numer telefonu odbiorcy.

BLIK 
To sześciocyfrowy kod, który wygenerujesz, klikając na głównym ekranie aplikacji w ,,Kod BLIK”. 
Możesz nim m.in opłacić swoje zakupy w internecie czy zapłacić w sklepie stacjonarnym  
oraz wypłacić gotówkę z bankomatu bez użycia karty.

WYPŁATA GOTÓWKI Z BANKOMATU BEZ KARTY 
Wybierz jeden z ponad 15 tys. bankomatów w Polsce, które obsługują wypłaty bez karty w Polsce.  
Wystarczy, że zamiast włożyć kartę, wpiszesz na klawiaturze bankomatu kod BLIK z aplikacji.

WPŁATA GOTÓWKI DO WPŁATOMATU BEZ KARTY 
Wpisz na klawiaturze wpłatomatu kod BLIK i wpłać pieniądze bez użycia karty na swoje konto  
lub konto innego użytkownika IKO.

KANTOR 
Możesz szybko i wygodnie wymienić walutę w naszym kantorze internetowym w aplikacji.

POWIADOMIENIA 
W tej sekcji znajdziesz wiadomości od banku dotyczące m.in. nowych ofert, promocji, bezpieczeństwa 
i wszystkich ważnych zmian w funkcjonowaniu aplikacji. 
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Jak pobrać i aktywować aplikację IKO?

Do aktywacji aplikacji potrzebujesz:

• swojego numeru klienta (znajdziesz go na pierwszej stronie umowy o otwarcie konta) lub przyjaznego loginu,

• hasła do serwisu internetowego iPKO lub hasła pierwszego logowania (dostaniesz je automatycznie  
SMS-em albo znajdziesz je w kopercie z umową),

• dostępu do internetu (może wiązać się to z dodatkowymi opłatami).

1.  W telefonie wejdź w sklep 
z aplikacjami (w zależności 
od telefonu będzie to Sklep 
Play, App Store lub Microsoft 
Store). W wyszukiwarce sklepu 
wpisz ,,IKO” lub ,,PKO”.  
Teraz kliknij w wyświetloną  
aplikację IKO i w przycisk 
pobierania.

2.  Po ściągnięciu aplikacji 
włącz ją (kliknij w ikonę 
IKO na swoim telefonie). 
Następnie kliknij  
przycisk Aktywuj IKO.

4.  Wprowadź swój numer klienta  
lub przyjazny login, którym  
logujesz się do iPKO.

3.  Teraz zobaczysz instrukcję,  
jak krok po kroku aktywować 
IKO. Kliknij przycisk Rozpocznij. 
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9.  Wpisz kod aktywacyjny. 
Twoja aplikacja IKO  
została aktywowana. 
Teraz możesz korzystać  
z niej na swoim telefonie.

6.  Wymyśl PIN, którym 
będziesz logować się 
do aplikacji IKO.  
Wykorzystasz go też 
do potwierdzenia  
przelewu i innych  
Twoich działań w IKO.

5.  Wprowadź hasło, którym 
logujesz się do serwisu 
internetowego iPKO.  
Jeśli nie masz jeszcze 
aktywnego serwisu iPKO, 
to teraz ustawisz do niego 
hasło.

8.  Wybierz, jak chcesz dostać  
4-cyfrowy kod  
aktywacyjny:

• poproś o kod aktywacyjny
– w ciągu minuty zadzwoni
do Ciebie automat i poda
4-cyfrowy kod,

• pobierz kod aktywacyjny 
w iPKO – zaloguj
się do iPKO i w zakładce
„IKO” wygeneruj kod
samodzielnie.

7.  Kliknij Aktywuj  
aplikację. Ze względów 
bezpieczeństwa  
konieczne będzie  
wysłanie do banku  
SMS-a, który pozwoli 
zweryfikować  
autentyczność aplikacji 
i Twój numer telefonu.  
Nie zmieniaj treści 
SMS-a ani numeru,  
na który będzie  
wysyłany.
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Jak korzystać z IKO?

Opis wszystkich funkcji IKO znajdziesz na stronie iko.pkobp.pl/funkcje/.

 
SEKCJA MOJE PRODUKTY

W tej sekcji zapoznasz się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Twoich kont, kart, kredytów, 
lokat i skarbonek; możesz też nimi zarządzać, np. zakładać lokaty lub spłacać kartę kredytową.

Obsługa kont

Wejdź w „Moje produkty” ––> „Konta”, żeby wyświetlić listę swoich kont w naszym banku. 
Kliknij w wybrane konto, aby zobaczyć szczegółowe informacje, m.in. numer rachunku, nazwę, 
oprocentowanie, dostępne środki, historię płatności. 

Obsługa kart

Wejdź w „Moje produkty” ––> „Karty”, żeby wyświetlić listę swoich kart debetowych i kredytowych. 
Kliknij w wybraną kartę na liście, aby zobaczyć szczegółowe informacje, m.in. nazwę karty, blokadę, 
historię płatności, dostępny limit kredytowy, limit transakcyjny, zasady spłaty minimalnej kwoty 
zadłużenia, datę ważności karty czy numer rachunku do jej spłaty. 

Dodatkowo w zakładce ,,Karty”:

• aktywujesz kartę i nadasz do niej PIN,

• zastrzeżesz kartę – przydatne w przypadku zgubienia, kradzieży czy zniszczenia karty. Możesz 
też czasowo ją zablokować, jeśli sądzisz, że niedługo ją znajdziesz. Czasowa blokada karty nie 
dotyczy jednak operacji, które można było zrobić bez podawania PIN, bez autoryzacji, np. płatności 
zbliżeniowe bez PIN-u, 

• zamówisz nową kartę – wystarczy, że klikniesz na ikonę trzech kropek i wybierzesz ,,Wnioskuj  
o kartę debetową/kredytową”.

Obsługa kredytów i pożyczek

Wejdź w „Moje produkty” ––> „Kredyty”, żeby wyświetlić listę swoich pożyczek i kredytów. Kliknij 
w wybrany kredyt lub pożyczkę, aby zobaczyć szczegóły, m.in. nazwę, typ kredytu, pożyczki, rachunek 
do spłaty, oprocentowanie, okres kredytowania, a także, w osobnej zakładce, harmonogram spłat 
kredytu. Możesz też kliknąć w ikonkę plusa, żeby zawnioskować o nową pożyczkę czy kredyt.

Obsługa lokat

Wejdź w „Moje produkty” ––> „Lokaty”, żeby wyświetlić listę swoich lokat. Kliknij w jedną z nich,  
aby zobaczyć szczegóły. Możesz też w każdej chwili zrezygnować ze swojej lokaty lub kliknąć 
w ikonkę plusa, żeby zawnioskować o nową. Nie wszystkie lokaty są dostępne w naszej aplikacji.

Obsługa ubezpieczeń

Wejdź w „Moje produkty” ––> „Ubezpieczenia”, żeby wyświetlić listę swoich ubezpieczeń. Kliknij 
w jedno z nich, aby zobaczyć szczegóły. Możesz też wejść w ikonę trzech kropek i kupić nowe 
ubezpieczenie komunikacyjne lub podróżne.

http://iko.pkobp.pl/funkcje/
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SEKCJA PŁATNOŚCI

W tej sekcji m.in. zrobisz przelew i ustawisz zlecenie stałe.

Przelew na konto

Wejdź w ,,Płatności” i wybierz, jaki przelew chcesz zrobić. Możesz wybrać ,,Przelew na konto” – 
standardowy przelew, jaki robisz do innej osoby, firmy, ZUS-u. Możesz też przelać pieniądze  
ze swojego konta na inne swoje konto w naszym banku – wtedy wybierz ,,Przelew własny”. 

Przelew zagraniczny

Wejdź w ,,Płatności” i wybierz ,,Przelew zagraniczny”, jeśli chcesz przelać pieniądze na konto 
zagraniczne lub przelać pieniądze w walucie obcej do innego banku w Polsce.

Przelew natychmiastowy

Jeśli robisz przelew na konto, które odbiorca ma w naszym banku, to pieniądze natychmiast znajdą 
się na jego rachunku. Jeśli przelewasz na konto w innym banku, to przelew zostanie wysłany zgodnie 
z ustalonymi godzinami przelewów (najpóźniej w następnym dniu roboczym). Możesz jednak 
skorzystać z przelewu natychmiastowego i przesłać pieniądze w ciągu kilku sekund niezależnie 
od banku, godziny i dnia tygodnia przez cały rok. Wystarczy, że przy robieniu przelewu jako jego typ 
zaznaczysz ,,Natychmiastowy”. Pamiętaj, że może wiązać się to z dodatkową opłatą.

Przelew na telefon

Wejdź w ,,Płatności” ––> ,,Przelew na telefon” i zamiast wpisywać 26-cyfrowy numer konta,  
wpisz numer telefonu odbiorcy. 

 
Pamiętaj, Twój odbiorca musi być użytkownikiem aplikacji IKO (jeśli jest naszym klientem, ale nie ma 
jeszcze IKO, to wyślemy mu link do pobrania aplikacji) lub aplikacji mobilnej ING Banku Śląskiego, 
mBanku, Orange Finanse, Banku Millennium oraz BZ WBK.

Jak odebrać przelew na telefon BLIK?

Żeby odbierać przelewy na telefon BLIK, zarejestruj swój numer telefonu powiązany z Twoją 
aplikacją IKO, jako domyślny numer do odbierania przelewów na telefon BLIK. Zrobisz  
to w ustawieniach aplikacji (w menu kontekstowym) w sekcji ,,Płatności” > „Rejestracja numeru 
telefonu”, klikając w przycisk aktywujący przy ,,Zarejestruj w IKO”. 

Zlecenia stałe

Ustaw zlecenie stałe, żeby nie musieć pamiętać o opłatach za prąd, gaz czy telefon. Wystarczy,  
że wejdziesz w ,,Płatności” ––> „Zlecenia stałe” i uzupełnisz dane do przelewu, dodatkowo ustawisz 
częstotliwość przelewu (np. raz w miesiącu) i określisz datę ostatniego przelewu stałego, 
a określona kwota automatycznie będzie wysyłana z Twojego konta na wskazany rachunek według 
Twoich ustawień. W każdej chwili możesz zrezygnować ze zlecenia stałego. 
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BLIK (KOD BLIK)

BLIK to mobilny sposób:

• płatności bez użycia gotówki,

• wypłat gotówki z bankomatu bez użycia karty,

• wpłat gotówki do wpłatomatów bez użycia karty,

• wysłania przelewu na telefon.

Jak wygenerować kod BLIK?

Na ekranie głównym aplikacji IKO kliknij Kod BLIK. Pojawi się 6-cyfrowy kod – wpisz  
go w wyznaczone miejsca w zależności od sytuacji. Kod jest jednorazowy i ważny  
przez 120 sekund. Jeśli nie zdążysz, to bez konsekwencji możesz wygenerować kolejny.

 
BLIK umożliwia:

Wypłaty gotówki

Wybierz na bankomacie opcję wypłaty gotówki BLIKIEM. Wygeneruj kod 
w aplikacji i wpisz go na klawiaturze bankomatu (prowizja zgodna z Taryfą 
prowizji i opłat).

Wpłaty gotówki

Wybierz na wpłatomacie opcję wpłaty gotówki BLIKIEM. Wygeneruj kod w aplikacji 
i wpisz go na klawiaturze wpłatomatu. Pieniądze możesz wpłacić zarówno na swoje konto, 
jak i na konto innego użytkownika IKO – wystarczy, że podasz jego numer telefonu.  
Usługa jest darmowa dla klientów indywidualnych we wpłatomatach PKO Banku Polskiego.

Płatności w sklepach stacjonarnych

Powiedz sprzedawcy, że zapłacisz BLIKIEM. Wygeneruj kod w aplikacji 
i wpisz go na terminalu płatniczym.

Płatności w sklepach internetowych

Jako metodę płatności wybierz BLIK i wpisz w wyznaczone pole 
wygenerowany kod z aplikacji.
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MAPA ODDZIAŁÓW, BANKOMATÓW I PUNKTÓW OBSŁUGUJĄCYCH BLIKA

Mapa jest dostępna zarówno przed (kliknij w ikonkę ,,Bankomaty i oddziały”), jak i po zalogowaniu do 
aplikacji IKO (wybierz Więcej ––> „Bankomaty i oddziały”). W prosty sposób wyszukaj ważne miejsca 
blisko Ciebie: nasze oddziały oraz bankomaty PKO Banku Polskiego i Euronetu, które obsługują wypłaty 
gotówki BLIKIEM, a także sklepy i punkty handlowo-usługowe, które akceptują transakcje BLIKIEM.

DOŁADOWANIA TELEFONU W IKO 

Użyj aplikacji mobilnej IKO, aby doładować telefon komórkowy na kartę w sieciach Orange, NJU MOBILE, 
T-Mobile, heyah, Play, Plus oraz Virgin Mobile. Z aplikacji IKO możesz również w wygodny sposób  
zrealizować doładowanie zdefiniowane ustawione w serwisie iPKO – wystarczy je wybrać z listy.

MOBILNA AUTORYZACJA

Potwierdzanie operacji w aplikacji mobilnej IKO, również dla operacji, które zlecasz w serwisie internetowym 
iPKO lub na infolinii. Wystarczy, że potwierdzisz operację kodem PIN w swojej aplikacji IKO.

Jak to działa? 
Po zleceniu operacji, np. przelewu, otrzymasz powiadomienie z aplikacji mobilnej IKO.  
Możesz ją potwierdzić na jeden z dwóch sposobów, w zależności od operacji i jej kwoty:

• bezpośrednio w powiadomieniu push w aplikacji, przez wybranie Zatwierdź,

• w uruchomionej aplikacji IKO – przez wybranie Zatwierdź lub podanie kodu PIN i Zatwierdź.

ASYSTENT GŁOSOWY

Obsługuj aplikację IKO głosem. Zrób przelew zwykły lub na telefon, sprawdź ile masz na koncie, 
przeszukaj historię i doładuj telefon. 

Asystent IKO wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (m.in. z zakresu rozumienia języka 
naturalnego), aby umożliwić głosowe załatwienie prostych spraw bankowych, takich jak np.:  
przelew, doładowanie telefonu, wyszukiwanie transakcji w historii konta, podanie kodu BLIK  
czy salda oraz przekierowanie do wybranych ekranów IKO. Możesz do niego mówić lub pisać 
naturalnie, tak jak Ci pasuje.

Jak zarządzać IKO w serwisie internetowym iPKO?

W serwisie internetowym iPKO w zakładce „IKO” możesz zmieniać ustawienia aplikacji IKO. 

Na przykład:

• aktywować, zablokować lub usunąć aktywną aplikację IKO, 

• zmienić kod PIN do logowania do aplikacji IKO,

• zmienić limity transakcyjne aplikacji IKO, czyli maksymalną kwotę przelewów, wypłat i płatności  
w internecie, jakie możesz zrobić przez aplikację.
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Bezpieczeństwo

Pamiętaj, żeby bezpiecznie korzystać z aplikacji na swoim telefonie.

1.  Korzystaj z blokady dostępu do telefonu – blokuj dostęp do telefonu hasłem lub kodem PIN. 
Nie podawaj nikomu tego kodu.

2.  Używaj oprogramowania antywirusowego – telefony z dostępem do internetu są podatne 
na ataki wirusów tak samo jak komputery. Istnieją specjalne oprogramowania antywirusowe  
dla urządzeń mobilnych, które pomagają zabezpieczyć telefon przed ewentualnymi atakami.

3.  Świadomie korzystaj z internetu – nie klikaj w linki do stron, których pochodzenia nie znasz.
Nie ściągaj żadnych plików ani nie otwieraj załączników w mailach i SMS-ach, których się nie 
spodziewasz. Nie instaluj nieznanych aplikacji.

4.  Aktualizuj system operacyjny – pamiętaj, aby regularnie aktualizować system operacyjny 
telefonu. Aktualne systemy operacyjne najczęściej łatają wszelkie „dziury” w dotychczasowych 
zabezpieczeniach.

5.  Używaj trudnych do odgadnięcia kombinacji PIN do aplikacji IKO – nie stosuj kodów PIN, 
które można łatwo odgadnąć (np. 0000, 1234). Nie zapisuj ich też na telefonie ani na kartce 
w portfelu, ponieważ w przypadku kradzieży złodziej w łatwy sposób otrzyma dostęp do Twojej 
aplikacji IKO.

  Jeśli podejrzewasz, że ktoś nieuprawniony zna Twój kod PIN, niezwłocznie zmień go w serwisie  
iPKO/Inteligo w zakładce „IKO”.

6.  Nie udostępniaj swojego telefonu obcym osobom – jeśli musisz komuś udostępnić swój 
telefon lub oddać go do serwisu, najpierw usuń SMS-y z banku, pliki tymczasowe czy historię 
przeglądarki. Mogą tam znajdować się Twoje informacje poufne. Wyloguj się też ze wszystkich 
aplikacji do obsługi bankowości mobilnej.

7.  Unikaj publicznych sieci wi-fi – gdy korzystasz z aplikacji, staraj się nie łączyć 
z niezabezpieczonym wi-fi.
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