Príručka pre Moja PSS
Prvé prihlásenie
Po podpise zmluvy Vám zašleme SMS kód, ktorý slúži ako HESLO PRE PRVÉ PRIHLÁSENIE.
Jeho platnosť je 60 dní, po tomto termíne bude tento SMS kód, t. j. heslo, nefunkčné.
Ak ste SMS kód nedostali, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.
Na internetovej stránke www.pss.sk sa prejdite kurzorom myši na zelené tlačidlo Moja PSS.

Následne sa zobrazí aj tlačidlo „Prihlásenie“.

Po kliknutí na tlačidlo „Prihlásenie“ sa dostanete na stránku prihlásenia Moja PSS, alebo sa na
prihlasovaciu stránku môžete dostať priamo zadaním webovej adresy https://moja.pss.sk
Na prihlasovacej stránke zadajte:
•
•
•

PID, kód uvedený v článku I. vo Vašej zmluve o stavebnom sporení a tiež v zmluve o aktivácii
a poskytovaní služby Moja PSS
HESLO PRE PRVÉ PRIHLÁSENIE, ktoré ste dostali vo forme SMS kódu po podpise zmluvy
Potvrďte tlačidlom Prihlásiť

Následne budete vyzvaný na zmenu hesla:
•
•
•

Napíšte svoje NOVÉ HESLO, ktoré budete používať pre ďalšie prihlásenie (heslo musí spĺňať
politiku hesiel PSS)
Napíšte ešte raz svoje NOVÉ HESLO
Stlačíte tlačídlo „Zmeniť heslo“

•
•
•
•

Zobrazí sa ďalšia obrazovka overenie SMS kódom
Dostanete nový SMS kód, ktorý vpíšte do príslušného poľa
Overenie potvrďte stlačením tlačidla „Overiť“
Nakoniec sa dostanete na úvodnú obrazovku Moja PSS

Opakované prihlásenie
Na prihlasovacej stránke zadajte:
•
•
•

PID, kód uvedený v článku I. vo Vašej zmluve o stavebnom sporení a tiež v zmluve o aktivácii
a poskytovaní služby Moja PSS
HESLO, ktoré ste si vy určili
Potvrďte tlačidlom Prihlásiť

Následne budete vyzvaný na overenie SMS kódom:
•
•
•
•

Zobrazí sa ďalšia obrazovka overenie SMS kódom
Dostanete nový SMS kód, ktorý vpíšte do príslušného poľa
Overenie potvrďte stlačením tlačidla „Overiť“
Nakoniec sa dostanete na úvodnú obrazovku Moja PSS

Zabudnuté heslo
Ak ste zabudli heslo, tak si ho môžete obnoviť tu alebo na prihlasovacej stránke si zakliknete
„Problémy s prihlásením“ a následne „Zabudol som heslo“

Následne sa vám otvorí stránka na Obnovu hesla:
•
•
•
•
•

Zadajte Váš PID (uvedený v Zmluve)
Zadajte Vašu emailovú adresu, ktorý máte nastavený v Moja PSS
Stlačte tlačidlo „Odoslať“
Ak je kombinácia PID a emailová adresa správna, tak Vám bude zaslaný email s odkazom na
obnovu hesla
Nakoniec si môžete zvoliť NOVÉ HESLO, rovnakým postupom ako v prípade prvého
prihlásenia

Heslo je možné si obnoviť aj telefonicky prostredníctvom centra telefonických služieb na čísle +421
258 555 855 v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.

TIP: Ďalšie odpovede na Vaše otázky ohľadom používania Moja PSS si môžete pozrieť v časti „Často
kladené otázky“, ktoré nájdete po prihlásení v ľavej časti alebo kontaktovať centrum našich
telefonických služieb na čísle +421 258 555 855 v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.

