
Chcemy, aby proces logowania był dla Ciebie jeszcze bardziej wygodny                                 
i bezpieczny. Dlatego wprowadzamy kilka usprawnień i odświeżamy wygląd 
strony do logowania do bankowości internetowej.

Co nowego w skrócie?

• łatwiejszy dostęp do pomocy przy logowaniu dla nowych i istniejących Klientów
• pomoc w ustawieniu nowego hasła dzięki wskaźnikowi siły hasła
• komunikaty błędnego wprowadzenia danych, które pomogą Ci uniknąć przypadkowego 

zablokowania konta po trzykrotnym wpisaniu złych danych

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wprowadzanych zmian.

ZMIANY NA STRONIE LOGOWANIA
 DO MILLENETU



1. Zmiany w panelu logowania na stronie głównej Banku Millennium

2. Zmiany w wyborze identyfi katora, nowy przycisk „Wróć” 

Inne tytuły 
funkcji 

dostępnych na 
skróty

Pomoc 
w logowaniu 
dla nowych 

Klientów

Nowy nagłówek

Zamiast wybierać identyfi kator 
z listy rozwijalnej, wybierasz 

go klikając w przycisk „Zmień 
identyfi kator”. Jeśli zmienisz 

typ identyfi katora np. z nr 
PESEL na dowód osobisty, 
to przy kolejnym logowaniu 

domyślnie zaznaczony będzie 
dowód osobisty.

Jeśli wpisałeś błędny 
MilleKod, nie musisz od nowa 

otwierać panelu logowania. 
Wprowadziliśmy przycisk 

„Wróć”, dzięki któremu możesz 
cofnąć się i ponownie wpisać 

MilleKod (wcześniej opcja ta nie 
była dostępna).



3. Pomoc przy logowaniu

4. Wskaźnik siły hasła

Dodaliśmy nowe, 
oznaczone 

znakiem zapytania   
podpowiedzi, aby 

szczegółowo wyjaśnić 
każde pole.

Ułatwiliśmy dostęp do 
pomocy przy logowaniu. 

Klikając w ten link dowiesz 
się m.in. co zrobić, jeśli nie 

pamiętasz MilleKodu lub 
masz zablokowane Hasło 1.

Teraz przy każdej zmianie 
H@sła 1 możesz skorzystać 

z wskaźnika siły hasła. 
Podpowie Ci on, czy Twoja 
nowa kombinacja cyfr jest 
bezpieczna lub czy nie jest 

zbyt krótka.

znakiem zapytania   



5. Nowe komunikaty przy wpisaniu błędnych danych

Poinformujemy 
Cię, jeśli użyjesz w polu 

MilleKod niedozwolonych 
znaków specjalnych, np. 
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Otrzymasz czytelny 
komunikat zarówno przy 

pierwszej, jak i drugiej nieudanej 
próbie logowania. Dodatkowo 

poinformujemy Cię, gdy pozostanie 
Ci ostatnia próba logowania do 
Millenetu. Dzięki temu łatwiej 

unikniesz przypadkowego 
zablokowania dostępu do 

Millenetu.




