
 
 

 

Bankowość elektroniczna 
 

 
 
 

 

Przewodnik 
dla Klienta 

 
 
 
 
 

 
 

Powiatowy Bank Spółdzielczy 
w Gostyniu  

www.pbsgostyn.pl  centrala@pbsgostyn.pl 
 

Gostyń, wrzesień 2019 



Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu 

2  www.pbsgostyn.pl ● centrala@pbsgostyn.pl 

Wstęp 
Niniejszy przewodnik ma na celu wprowadzenie do oferowanych usług systemu bankowości elektronicznej oraz pokazanie jak w prawidłowy i bezpieczny 
sposób należy korzystać z tego systemu. 
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I. eBankNet – dostęp do rachunku przez Internet 

Logowanie do systemu 
Dostęp do systemu eBankNet realizowany jest przez podanie loginu i hasła. Login jest niepowtarzalnym identyfikatorem użytkownika. Hasło jest ciągiem 
znakowym o długości nie przekraczającej 16 znaków. Zaleca się hasła bez polskich znaków diakrytycznych zawierające co najmniej jedną dużą literę, 
jedną małą literę, cyfrę oraz znak specjalny. Zalecana długość hasła ze względów bezpieczeństwa wynosi minimum 8 znaków. 
Po wpisaniu adresu https://ebank.pbsgostyn.pl w przeglądarce internetowej Państwa komputera pojawi się formularz bezpiecznego logowania. 
 

 
 
W polu „Login” i „Hasło” należy wpisać przydzielony przez bank login oraz hasło użytkownika. Pozytywne przejście przez ten etap pozwoli na dalszą 
pracę z systemem. 
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Uwaga! 
Trzykrotne wpisanie błędnego hasła powoduje nałożenie blokady na internetowy dostęp do Państwa rachunków. 
Aby odblokować dostęp do rachunku należy udać się do najbliższej placówki banku i wypełnić stosowny wniosek 
o odblokowanie konta eBankNet lub dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numer HelpDesk Bankowości 
Elektronicznej: 65 572 50 27, 65 572 20 37. 
 

Pierwsze logowanie 
Podczas Państwa wizyty w naszym banku, po podpisaniu umowy, otrzymali Państwo pierwszy login i hasło do usługi, który służy do pierwszego logowania 
do systemu. Następnie prosimy wejść na stronę https://ebank.pbsgostyn.pl i wpisać w odpowiednie pola formularza nadane przez Bank login i hasło. 
Podczas pierwszego logowania system poprosi o zmianę dotychczasowego hasła. Pojawi się drugi formularz, gdzie w pierwszym polu należy podać stare 
hasło oraz dwukrotnie nowe - własne hasło logowania (nowe hasło, powtórz nowe hasło). Następnie operację zmiany hasła należy potwierdzić hasłem 
jednorazowym SMS. Od momentu poprawnego wpisania i zatwierdzenia starego oraz nowych haseł i potwierdzeniu operacji hasłem jednorazowym SMS 
obowiązuje wyłącznie nowe hasło logowania, hasło stare – nadane przez bank wygasa. 
 

Logowanie dwuetapowe 
Logowanie dwuetapowe z wykorzystaniem kodu jednorazowego 
Klient korzystający z opcji dwuetapowego logowania po wprowadzeniu loginu i hasła zostanie poproszony o podanie kodu jednorazowego SMS. Po 
poprawnym wprowadzeniu kodu nastąpi logowanie na konto bankowe. 
 
Od 14 września 2019 roku na skutek zmiany Ustawy o usługach płatniczych, która implementuje w Polsce Unijną Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego – Payment Service Directive 2 (tzw. PSD2), 
nałożono na instytucje płatnicze (Banki) obowiązek wzmocnienia bezpieczeństwa autoryzacji transakcji tzw. silne uwierzytelnienie Klienta. Dla realizacji 
płatności konieczna będzie identyfikacja Klienta za pomocą co najmniej 2 niezależnych metod uwierzytelnienia.  

Zgodnie z wymogami Ustawy, z dniem 14 września 2019 roku, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu będzie stosować tylko metody uwierzytelnienia 
opierające się o wcześniej wspomniane silne uwierzytelnienie. Wymóg ten będzie spełniony poprzez zastosowanie dwuetapowego logowania do systemu 
bankowości elektronicznej eBankNet, tj. podanie przez Klienta: Loginu do usługi, Hasła do usługi oraz kodu jednorazowego dostarczonego za 
pośrednictwem usługi SMS. Autoryzacja złożonego zlecenia (np. przelewu) będzie wymagała podania kodu SMS. 
  

 
 

Menu Główne 
Po zalogowaniu do systemu ukaże nam się kafelkowe menu główne. Znajduje się ono w górnej części ekranu, jest cały czas dostępne. Menu główne 
składa się z następujących elementów: 
 

 
 
Mój portfel — Jest to spójna informacja o rachunkach, lokatach, kredytach i kartach kredytowych klienta. Znajdują się tam wszystkie produkty, jakie 
posiada klient w swoim portfelu. Z lewej strony zsumowano salda i wolne środki na wszystkich rachunkach w rozbiciu na waluty, zsumowane zostały 
również wszystkie lokaty i kredyty. 

Przelewy — W tym miejscu będziemy mogli wykonać dowolny przelew lub zlecenie stałe. 

Rachunki — lista rachunków wyświetla na ekranie listę wszystkich dostępnych rachunków. Lista ta prezentuje skrótową informację na temat każdego z 
rachunków, do których mamy uprawnienia. Rachunki są wyświetlone w rozbiciu na bieżące, oszczędnościowe i walutowe. 
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Kredyty — lista zaciągniętych kredytów wyświetla na ekranie listę wszystkich kredytów, które posiada klient (bez kart kredytowych). Lista ta prezentuje 
skrótową informację na temat każdego z kredytów, do których mamy uprawnienia. 

Lokaty — lista założonych lokat wyświetla na ekranie listę wszystkich lokat, które posiada klient. Lista ta prezentuje skrótową informację na temat każdej 
lokaty, do których mamy uprawnienia. Tutaj można również założyć nową lokatę. 

Karty — lista dostępnych kart płatniczych - zakładka umożliwia podgląd kart debetowych i kredytowych wraz z dostępem do szczegółowych informacji o 
danej karcie oraz liście blokad. 

Mój profil — W zależności od udostępnionych mechanizmów znajdują się tu, takie opcje jak zmiana hasła do systemu, zarządzanie limitami, spis 
zaakceptowanych regulaminów oraz autoryzacja mobilna – dotyczy aplikacji mobilnej dostępnej na Android OS i Apple OS. 

Historia — zakładka pozwala sprawdzić historię operacji na rachunkach. 

Definicje — w tym miejscu uzyskamy możliwość zdefiniowania szablonu przelewu. 

Wnioski — w tej zakładce znajduje się lista złożonych wniosków, możliwość złożenia wniosków o lokatę, Rodzina 500+ i Wyprawka 300. 

Opisane powyżej pozycje głównego menu posiadają wiele dodatkowych opcji dostępnych po wybraniu konkretnego kafelka. Funkcje te szczegółowo 
opisane zostały w poszczególnych rozdziałach „Dokumentacji systemu eBankNet - Instrukcja użytkownika”, która jest dostępna na stronie 
https://ebank.pbsgostyn.pl w dolnym menu strony, w odnośniku „Instrukcja”, z którą to użytkownik systemu powinien się zapoznać przed rozpoczęciem 
pracy w systemie bankowości elektronicznej eBankNet. 
 
Powyżej menu kafelkowego znajdują się kolejne trzy istotne elementy: 

Wyloguj — opcja ta pozwala na wylogowanie z systemu i powinna być wykonana po każdym zakończeniu pracy z systemem. Licznik obok odmierza 
okres bierności użytkownika, po którym system automatycznie wyloguje użytkownika, 

Komunikaty — w tym miejscu będą wyświetlane wysyłane przez bank komunikaty, 

Nazwa użytkownika — po rozwinięciu tej opcji pokaże się nam login, nazwa i adres właściciela kartoteki, data ostatniego udanego logowania i data 
ostatniego nieudanego logowania oraz stan silnego uwierzytelnienia. 

 

Rachunki bieżące 

Po zalogowaniu się do systemu eBankNet ukaże się ekran podzielony na dwie części. Pierwsza – na górze strony– zawiera zestaw opcji jakie w danej 
chwili możemy wykonać. Druga część – poniżej – to lista rachunków do których mamy dostęp za pomocą usługi eBanknet.  Po kliknięciu na numer 
rachunku przyjmuje on status aktywnego, tzn. jeśli tylko mamy do tego uprawnienia, to możemy sprawdzić historię operacji, wykonać przelew, itp. 
Jednocześnie pojawią się dokładniejsze dane dla wybranego rachunku. Prezentowane informacje są uzależnione od typu rachunku, do którego się 
odnoszą. 
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Historia operacji 
Moduł „Historia” pozwala na uzyskanie informacji na temat historii operacji. Klikając w menu głównym moduł „Historia”, a następnie numer naszego 
rachunku, zostaniemy przeniesieni do widoku ostatnich operacji na naszym rachunku. 
 
 

 
  
Jeśli chcemy wybrać widok operacji za inny okres niż domyślny, klikamy na belkę „Krok 2. Filtruj (opcjonalny)” i z dostępnych filtrów wybieramy 
interesujące nas operacje, zakres dat. 

 
Możliwe jest wydrukowanie listy operacji („Drukuj”). 
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Wykonywanie przelewów 
 
Wykonywanie przelewów możliwe jest w module „Przelewy”, a następnie zaznaczeniu typu przelewu (Krajowy, własny, zagraniczny, US-Cło, Doładuj 
telefon, przelew VAT (podzielonej płatności)), wybraniu rachunku i kliknięciu „Nowy adresat”. Wyświetlony zostanie formularz. 

 
 
Po wypełnieniu danych należy nacisnąć przycisk „Dalej”. Jeśli wprowadzone dane są poprawne, wyświetlona zostanie druga strona formularza. Należy 
teraz wprowadzić żądane hasło jednorazowe (w przypadku autoryzacji SMS klikamy „Wyślij SMS” aby otrzymać hasło jednorazowe), po wpisaniu hasła 
należy wcisnąć przycisk „Zatwierdź”. Jeśli wprowadzone hasło jest poprawne, wyświetlony zostanie komunikat: „Przelew przyjęty do realizacji”. 
Status przelewu zleconego do wykonania można obejrzeć wybierając opcję „Historia” lub „Przelewy” --> „Oczekujące”. 
 
W polu „Typ przelewu” mamy do wyboru dwa typy przelewów: Elixir oraz Express Elixir. Przelew Elixir jest to zwykły typ przelewu, który dociera na konto 
odbiorcy maksymalnie po kilku godzinach w dni robocze. Przelew Express Elixir jest to rodzaj przelewów natychmiastowych, którego realizacja 
dokonuje się w czasie rzeczywistym. To znaczy, że złożony przelew dociera do obiorcy w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund od momentu 
zatwierdzenia transakcji. Przelewy natychmiastowe EXPRESS ELIXIR w maksymalnej wysokości do 30 000,00 zł, można wykonywać codziennie do 
banków wskazanych w tabeli dostępności Krajowej Izby Rozliczeniowej. 
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Definicje przelewów 
Definicja przelewu, to wzór jaki możemy stworzyć w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania przelewów na ten sam rachunek. Zawiera ona wszystkie 
pola dla danego typu przelewu (Krajowy, US-Cło, Doładuj telefon). Ponadto zawiera dodatkowe pole: limit kwoty. Wartość wpisana w tym polu określa 
maksymalną kwotę przelewu z jaką można daną definicje wykonać. 
W celu stworzenia nowej definicji przelewu należy zalogować się do systemu, wybrać z menu głównego kafelek „Definicje”, a następnie typ, dla którego 
chcemy stworzyć definicję (Nowa definicja krajowa, Nowa definicja do US/Cło, Nowa definicja doładowania). 
 

 
 
Po wypełnieniu formularza wciskamy przycisk „Dalej”. Jeśli dane zostały wpisane poprawnie, wyświetlona zostanie druga strona, zawierająca wszystkie 
wprowadzone przez nas dane w celu weryfikacji. Jeśli uznamy, że wprowadzone przez nas dane są poprawne, należy wpisać żądane hasło jednorazowe z  
wiadomości SMS i wcisnąć przycisk „Dalej”. Po podaniu poprawnego hasła otrzymamy komunikat z potwierdzeniem stworzenia nowej definicji. 
 
W celu wykonania zdefiniowanego wcześniej przelewu należy najpierw wyświetlić listy zdefiniowanych przelewów poprzez wybranie opcji „Lista definicji” 
w module „Definicje”. Następnie klikamy nazwę definicji lub numer rachunku odbiorcy. Wyświetlony zostanie formularz, zawierający treść definicji – 
możliwa będzie modyfikacja jedynie pól „tytuł”, „kwota” oraz „data wykonania przelewu”. Po wciśnięciu przycisku „Dalej” wyświetlona zostanie druga 
strona, zawierająca podane przez nas dane w celu weryfikacji. Jeśli wpisane dane są poprawne, należy wpisać żądane hasło jednorazowe lub wprowadzić 
hasło logowania do systemu. Jeśli hasło jest prawidłowe, przelew zostanie przyjęty do realizacji. 

Lokaty 
 
Zakładanie lokat możliwe jest w module „Lokaty”, po wybraniu opcji „Załóż nową lokatę”. W pierwszym kroku wybieramy interesującą nas ofertę lokaty.  

 
 
W dalszej kolejności należy wybrać numer rachunku z którego chcemy założyć lokatę. W ostatnim kroku wpisujemy kwotę zakładanej lokaty i klikamy na 
przycisk „Dalej”. Zostajemy przeniesieni do ekranu podsumowania zakładanej lokaty. Jeśli wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe, wpisujemy hasło 
jednorazowe w celu autoryzacji założenia nowej lokaty. Po poprawnej autoryzacji, lokata zostaję przyjęta do założenia. Zlecenie założenia lokaty pojawi się 
w kafelku „Wnioski”. 
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Zlecenia stałe 
Zlecenie stałe, to przelew, który wykonywany jest automatycznie, w terminie i na warunkach określonych przez użytkownika systemu. Środki na wykonanie 
przelewu pobierane są określonego dnia z rachunku, na którym zostało ono utworzone. 
Wykonanie zleceń stałych możliwe jest w module „Przelewy”, po wybraniu opcji „Nowe zlecenia stałe”. Podobnie jak przy wykonywaniu zwykłego 
przelewu wybieramy numer rachunku bieżącego oraz klikamy na opcję „Nowy adresat”. Formularz zlecenia stałego jest podobny do formularza przelewu, z 
tą różnicą że użytkownik systemu musi wypełnić dodatkowe pola określające: „Data rozpoczęcia” zlecenia, „Data zakończenia” zlecenia i określenie 
częstotliwości jego realizacji - „Wykonuj co”. 
 

 
 
Po wprowadzeniu danych należy wcisnąć przycisk „Dalej”. Spowoduje to sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i w wypadku braku błędów 
wyświetli kolejną stronę. Jeśli dane są poprawne, należy wprowadzić hasło jednorazowe i wcisnąć przycisk „Dalej”. Jeśli zlecenie stałe zostanie dodane 
poprawnie, zostanie to potwierdzone komunikatem : „Nowe zlecenie dodane pomyślnie”. 
 
 

Sposoby Autoryzacji Transakcji 

Hasła SMS 
Pierwszym możliwym sposobem autoryzacji przelewu w systemie eBankNet, są hasła jednorazowe wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS. 
Podczas wykonywania przelewu w systemie eBankNet, po wprowadzeniu wszystkich danych przelewu, zatwierdzamy formularz przyciskiem „Dalej”. Na 
następnym ekranie widzimy podsumowanie wszystkich danych przelewu oraz formularz do wpisania hasła wraz z widniejącym przyciskiem „Wyślij SMS z 
kodem”.  

 
Po wciśnięciu tego przycisku, zostanie wysłany SMS z hasłem autoryzującym przelew, na numer telefonu podany podczas zakładania dostępu do systemu 
eBankNet. W otrzymanej wiadomości SMS znajdują się podstawowe informacje dotyczące składanego przelewu, oraz hasło autoryzujące. Po wpisaniu 
poprawnego hasła w odpowiednie pole i kliknięciu przycisku „Zatwierdź”, przelew zostaje przyjęty do realizacji. 
 

Listy haseł jednorazowych TAN (usługa niedostępna) 

Karty zdrapki (usługa niedostępna) 
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Silne uwierzytelnianie użytkownika 
 
Strong Customer Authentication - (SCA) oznacza silne uwierzytelnianie użytkownika, czyli uwierzytelnianie dwustopniowe. Mamy z nim do czynienia 
podczas logowania do strony banku przeglądania historii płatności starszych niż 90 dni, a także lokat, kredytów i kart bankowych użytkownika. Tuz po 
zalogowaniu użytkownik może nie być silnie uwierzytelniony: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przejdziemy kolejne kroki silnego uwierzytelniania na przykładzie historii płatności starszych niż 90 dni. Najpierw wchodzimy w zakładkę Historia, gdzie 
wybieramy numer rachunku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie klikamy na przycisk Filtruj i wybieramy odpowiedni typ zakresu, np. Ostatnie dni oraz odpowiednio daty początkowa i końcowa albo liczbę 
ostatnich dni bądź miesięcy. W naszym przypadku wpisujemy liczbie 93 w pole o nazwie Ostatnich dni i klikamy przycisk Wyszukaj: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie pojawia się okienko z komunikatem o konieczności silnego uwierzytelnienia się. Należy kliknąć Tak: 
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Wówczas nastąpi autoryzacja. Należy kliknąć przycisk Wyślij SMS z kodem i wpisać otrzymany kod w białe okienko. Po wciśnięciu Aktywuj będzie 
można juz przeglądać historie płatności starszych niż 90 dni. Po porównaniu dat ostatniego udanego logowania użytkownika (należy kliknąć na nazwę 
swojego loginu u góry strony) z datami najstarszych przelewów widać, ze historia starsza niż 90 dni została udostępniona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja, ze użytkownik jest silnie uwierzytelniony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowe zasady użytkowania systemu eBankNet, Bank udostępnia użytkownikowi na stronie https://ebank.pbsgostyn.pl w dolnym menu 
strony, w odnośniku „Instrukcja”, z którą to użytkownik systemu powinien się zapoznać przed rozpoczęciem pracy w systemie eBankNet. 
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II. Informacja SMS 
JAK DZIAŁA USŁUGA SMS Banking?  

 

Działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na 
przesyłaniu komunikatów SMS. Możliwa jest komunikacja w obu 

kierunkach:  

 automatycznie wysyłane są wiadomości informujące o wielkości 
dostępnych środków,  

 na żądanie klienta system wysyła zwrotnego SMS-a z odpowiedzią na 
zadane pytania. 

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIAĆ? 
Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu oraz posiadać aktywny 
telefon w dowolnej sieci telefonii komórkowej GSM.  

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUGI? 
Klient otrzymuje informację o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie. Na 
żądanie Klienta, Bank może również przesyłać informacje po każdej zmianie salda. 
Każdy Klient ma aktywowaną opcję rozsyłania komunikatów SMS informujących o wystąpieniu debetu na rachunku.  
Kolejna opcja to możliwość wysłania przez klienta sms-a z żądaniem odpowiedzi na zadane pytanie pod następujący numer 
telefonu: 4455 
Dostępne pytania: 
S Salda wszystkich rachunków 
SB Salda rachunków bieżących 

W Trzy ostatnie operacje wszystkich 
rachunków 

WB Trzy ostatnie operacje rachunków 
bieżących 

 

UWAGA!!! Saldo otrzymane w informacji SMS należy skorygować o ewentualne transakcje dokonane kartami 
płatniczymi, które nie obciążyły jeszcze rachunku (tak zwane blokady).  

JAKIE KORZYŚCI DAJE USŁUGA?  
 aktualna informacja o stanie konta niezależnie od miejsca i czasu a także operatora telefonii komórkowej GSM oraz 

modelu aparatu komórkowego,  
 dostęp do informacji o posiadanych środkach przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.  

JAK BANK ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU?  
Klient wypełniając wniosek o świadczenie usługi SMS Banking podaje swój numer telefonu, na który w procesie aktywacji 
usługi zostaje przesłany indywidualny wygenerowany automatycznie numer PIN. System wysyła informacje do klienta tylko 
na wskazany przez niego numer telefonu, a w przypadku złożenia przez klienta dodatkowego zapytania sms weryfikuje 
treść zapytania pod kontem zgodnego numeru modulo klienta, oraz indywidualnego numeru PIN. Po poprawnej weryfikacji 
z systemu do klienta zostaje przesłana odpowiedź na zapytanie. 

Klient posiada możliwość zmiany numeru PIN wysyłając na numer 4455 komunikat o treści: 
8678 moduloklienta#obecnypin#p#nowypin 
Aby zapewnić bezpieczne i sprawne funkcjonowanie usługi SMS Banking klient powinien upewnić się przed 
wysłaniem SMS z zapytaniem czy znajduje się w obszarze „silnego pola sieci”, a na bieżąco, w trakcie korzystania 
z usługi, czy nie jest wypełniona skrzynka odbiorcza wiadomości. 

Schemat sms-a wysyłanego przez Klienta 8678 moduloklienta#pin#pytanie 
Przykładowa treść sms-a 8678 1234567#1234#S  
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III. Podstawowe zasady bezpieczeństwa 
Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady bezpiecznej pracy eBankNet: 

 
Szyfrowanie transmisji 
Połączenie z kontem internetowym jest transmisją zaszyfrowaną. Dzięki temu wszelkie informacje, które są 
przesyłane lub otrzymywane są dostępne tylko i wyłącznie dla uprawnionego użytkownika. W systemie 
eBankNet zastosowano jedną z najsilniejszych obecnie metod szyfrowania algorytmem SSL o długości klucza 
128 bitów. Wszystkie transakcje, które zostaną dokonane na koncie, każdorazowo wymagają dodatkowego 
uwierzytelnienia poprzez wpisanie hasła jednorazowego. 
 
Wejście do systemu 
Aby wejść do systemu eBankNet należy podać: 
• numer identyfikacyjny - tzw. Login (n znakowy), który jest określany przez bank, 
• unikatowe hasło dostępu nadawane przez bank, które musi zostać zmienione przez klienta podczas 
pierwszego logowania do systemu. 
W przypadku nieudanej pierwszej próby logowania użytkownik powinien sprawdzić, czy: 

 Nie jest aktywny klawisz CAPSLOCK 
 Nie jest nieaktywny klawisz NUMLOCK (w wypadku użycia w haśle cyfr) 
 W systemie operacyjnym aktywna jest klawiatura „programisty” (sprawdzić działanie klawiszy „z” i „y”) 

 

Blokowanie dostępu do systemu 
Trzykrotne błędne uwierzytelnienie Klienta podczas wejścia do systemu eBankNet powoduje zablokowanie 
dostępu do usług systemu. Aby odblokować dostęp, należy złożyć w Oddziale banku prowadzącym rachunek 
odpowiedni wniosek o odblokowanie systemu. 
Natomiast trzykrotne błędne podanie hasła jednorazowego podczas próby realizacji transakcji blokuje możliwość 
wykonywania transakcji - zalogowanie do systemu jest nadal możliwe, niemożliwe jest jednak wykonywanie 
operacji. Aby odblokować możliwość wykonywania operacji, należy złożyć w Oddziale banku prowadzącym 
rachunek odpowiedni wniosek o odblokowanie. 
 

Lista haseł jednorazowych 
Jest to lista z nadrukowanymi hasłami do autoryzacji/wykonywania transakcji, służącymi do uwierzytelniania 
operacji dokonywanych przez Internet. Lista haseł jednorazowych jest przypisana do konkretnego loginu (klient 
może posiadać kilka loginów np. mąż i żona do rachunku wspólnego). Lista zawiera 50 haseł jednorazowych 
oznaczonych kolejnymi numerami. System automatycznie sam kontroluje, które hasła z listy są już wykorzystane 
i prosi o podanie konkretnego numeru. 
 

Aby użytkownik traktował bankowość elektroniczną jako bezpieczne narzędzie, 
powinien przestrzegać następujących zasad: 

1. Logując się do systemu eBankNet należy sprawdzić czy użytkownik znajduje się na właściwej stronie.  
Aby uzyskać dostęp do usługi należy wejść na stronę https://ebank.pbsgostyn.pl. Wszystkie operacje po 
zalogowaniu się na stronę https://ebank.pbsgostyn.pl  są automatycznie zabezpieczone protokołem SSL. 
Uwidocznione jest to poprzez ukazanie się symbolu kłódki, co sygnalizuje, że strona jest szyfrowana i 
bezpieczna. Po dwukrotnym kliknięciu na kłódkę powinna pojawić się informacja, dla kogo został wystawiony 
certyfikat. Prawidłowa informacja to „Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu”. 
Należy się także upewnić, czy w pasku adresowym przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie HTTPS.  
Jeżeli na stronie logowania do systemu eBankNet nie widnieje oznaczenie kłódki i/lub https prosimy o tym fakcie 
pilnie poinformować pracowników obsługi technicznej systemu dostępnych pod numerami: 65 572 20 37 lub 
65 572 50 27 w godzinach 730 – 1800. 
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2. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych poprzez pocztę elektroniczną.  
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu nigdy nie wysyła e-maili wymagających podania danych 
osobowych Klientów, hasła dostępu, haseł jednorazowych czy kodów PIN. 
Bank nie wysyła drogą poczty elektronicznej e-mail linków do stron banku oraz do usług bankowości 
elektronicznej „eBankNet” czy wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja 
danych Klientów. 
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu nie przyjmuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail 
zleceń wykonania transakcji finansowych. 
W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na podane numery 
obsługi technicznej systemu: 65 572 20 37 lub 65 572 50 27 w godzinach 730 – 1800. 
  

3. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych osobom dzwoniącym i 
podającym się za pracownika banku.  
W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na podane numery 
obsługi technicznej systemu: 65 572 20 37 lub 65 572 50 27 w godzinach 730 – 1800. 
 

4. W przypadku zagubienia lub trwałego uszkodzenia aktualnie użytkowanej listy haseł jednorazowych 
należy bezwzględnie wykonać operację usunięcia aktywnej listy z systemu eBankNet oraz zamówić 
w banku nową listę.  
W przypadku kradzieży listy należy dodatkowo bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie bank w celu 
zablokowania dostępu do usługi. 
     

5. Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy nosić zapisanego loginu z hasłem dostępu wraz z 
listą haseł jednorazowych. 
W przypadku nieautoryzowanego uzyskania nazwy loginu i hasła dostępu do systemu eBankNet 
osoba niepowołana nie jest w stanie wykonać jakichkolwiek transakcji finansowych bez użycia 
dodatkowego jednorazowego hasła uwierzytelniającego.  
Analogicznie w razie nieautoryzowanego uzyskania samej listy haseł jednorazowych osoba 
niepowołana nie jest w stanie wejść do systemu eBankNet bez znajomości loginu i hasła dostępu. 
 

6. W celu zapewnienia optymalnej ochrony dostępu do usługi zalecana jest zmiana hasła dostępu co 
30 dni (realizowana w menu Mój profil -> zmiana hasła). 

 
Pamiętaj ! 
 
1. Należy unikać logowania do systemu eBankNet z urządzeń elektronicznych umożliwiających dostęp 

do usług bankowości elektronicznej, do których nie ma się pełnego zaufania (poza miejscem stałego 
użytkowania usługi, najczęściej w domu) w przypadku korzystania z usługi w innych miejscach, np. 
w miejscu pracy należy upewnić się, że przeglądarka internetowa nie zapisuje haseł, wyczyścić 
historię stron, plików cookie oraz danych formularzy i haseł). 

2. Posiadacz jest zobowiązany dbać o zabezpieczenie urządzeń dostępowych, z których użytkownik 
loguje się do systemu tzn. instalować legalne oprogramowanie oraz na bieżąco wszystkie poprawki i 
uaktualnienia zalecane przez producenta oprogramowania, korzystać z programów antywirusowych i 
firewalli. 

3. W przypadku niemożności spełnienia powyższych wymogów nie należy wykorzystywać takiego 
urządzenia do logowania do usługi. 

4. Wylogowanie się z systemu należy wykonywać poprzez funkcję „Wyloguj”, a nie poprzez zamknięcie 
przeglądarki internetowej. 
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IV. Wymagania systemowe 
 

Korzystanie ze strony internetowej Banku możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika 
systemem i oprogramowaniem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 
 

1) Posiadania dostępu do internetu oraz systemu operacyjnego kompatybilnego z programami: Google 
Chrome, wersja 46 (i nowsza), Mozilla Firefox, wersja 41.0,2 (lub nowsza),Internet Explorer wersja 11 
(lub nowsza) skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z JavaScriptu, Cookies, SSL. 

 
2) Zastosowania jednej z przeglądarek internetowych typu Google Chrome, wersja 46 (i nowsza), Mozilla 

Firefox, wersja 41.0,2 (lub nowsza),Internet Explorer wersja 11 (lub nowsza) skonfigurowanych w sposób 
umożliwiający korzystanie z JavaScriptu, Cookies, SSL. 

 
3) Systemy windows, linux, mac os, w wersjach wspieranych przez producentów. 

 
UWAGA! 
Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji  przeglądarek internetowych i aktualizowanie ich na bieżąco.  
 
Polecamy regularne odwiedzanie stron poświęconych bezpieczeństwu poszczególnych przeglądarek i 
korzystanie z zawartych tam wskazówek. 
 
Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95414 
http://www.google.pl/intl/pl/chrome/ 
 
Mozilla Firefox 
Nie należy ignorować komunikatów dotyczących aktualizacji, wysyłanych przez program.  
Więcej informacji: 
http://www.firefox.pl/bezpieczenstwo.html 
https://www.mozilla.org/pl/firefox/features/#advancedsecurity 
www.mozilla.org/ 
 
Internet Explorer: 
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie 
http://support.microsoft.com/kb/956197/pl 
http://www.microsoft.com 
 
 
Adobe Acrobat Reader  
 
Drukowanie wtórników oraz historii operacji wymaga zainstalowania oprogramowania Adobe Acrobat Reader. 
Zaleca się używanie aktualnej wersji programu. Najnowszą wersję programu Adobe Acrobat Reader można 
pobrać i zainstalować ze strony https://get.adobe.com/pl/reader. 
 
Najnowsze wymagania systemowe Bank udostępnia użytkownikowi na stronie 
https://ebank.pbsgostyn.pl w dolnym menu strony, w odnośniku „Wymagania”, z którymi to użytkownik 
systemu powinien się zapoznać przed rozpoczęciem pracy w systemie eBankNet. 


