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WWssttęępp  

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. 

 

 

SSppiiss  ttrreeśśccii  

Wstęp .................................................................................................................................................... 2 

Spis treści .............................................................................................................................................. 2 

I. eBankNet – dostęp do rachunku przez Internet .................................................................................. 3 

Logowanie do systemu ...................................................................................................................... 3 

Pierwsze logowanie ........................................................................................................................ 3 

Logowanie dwuetapowe ................................................................................................................. 3 

Logowanie dwuetapowe z wykorzystaniem kodu jednorazowego SMS ............................................. 3 

Logowanie dwuetapowe z wykorzystaniem aplikacji mobilnej „PBS Gostyń MobileNet” .................... 4 

Menu Główne ..................................................................................................................................... 5 

Wykonywanie przelewów ................................................................................................................... 8 

Lokaty .............................................................................................................................................. 11 

Zlecenia stałe ................................................................................................................................... 12 

Hasła SMS ................................................................................................................................... 13 

Aplikacja mobilna PBS Gostyń MobileNet .................................................................................... 13 

Listy haseł jednorazowych TAN (usługa niedostępna) ................................................................. 14 

Karty zdrapki (usługa niedostępna) .............................................................................................. 14 

Autoryzacja mobilna ......................................................................................................................... 15 

Aktywacja aplikacji PBS Gostyń MobileNet za pomocą hasła jednorazowego SMS ..................... 15 

Aktywacja aplikacji PBS Gostyń MobileNet za pomocą listu z kodem parującym ......................... 15 

Rozparowanie profilu z poziomu eBankNet .................................................................................. 15 

Rozparowanie profilu z poziomu aplikacji mobilnej PBS Gostyń MobileNet ................................. 15 

Silne uwierzytelnianie użytkownika .................................................................................................. 16 

Autodealing - Kantor ........................................................................................................................ 18 

Wnioski ............................................................................................................................................ 23 

Usługa Profil Zaufany ....................................................................................................................... 28 

Aplikacja mobilna SGB Mobile ......................................................................................................... 31 

Z SGB Mobile: .............................................................................................................................. 31 

II. Informacja SMS ............................................................................................................................... 32 

JAK DZIAŁA USŁUGA SMS Banking? ......................................................................................... 32 

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIAĆ? ...................................................................................... 32 

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUGI? .................................................................................................... 32 

JAKIE KORZYŚCI DAJE USŁUGA? ............................................................................................ 32 

JAK BANK ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU? .......................................................... 32 

III. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ............................................................................................. 33 

IV. Wymagania systemowe .................................................................................................................. 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu  

www.pbsgostyn.pl ● centrala@pbsgostyn.pl  3 

II..  eeBBaannkkNNeett  ––  ddoossttęępp  ddoo  rraacchhuunnkkuu  pprrzzeezz  IInntteerrnneett  

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. 

 

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 SMS 

 

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. 
 

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. 

 

 



Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu 

4                                                                                         www.pbsgostyn.pl ● centrala@pbsgostyn.pl 

Logowanie dwuetapowe z wykorzystaniem aplikacji mobilnej „PBS Gostyń MobileNet” 

 

Klientowi posiadającemu jako metodę autoryzacji aplikacje mobilną po wprowadzeniu loginu i hasła do usługi i wciśnięciu przycisku „Zaloguj” 

zostanie wyświetlony następujący ekran: 

 

 
 

W aplikacji mobilnej „PBS Gostyń MobileNet” (należy zwrócić szczególną uwagę na małe i duże litery oraz polskie znaki w nazwie aplikacji) pojawi 

się następujące powiadomienie: 

 

 
 

Należy otworzyć powiadomienie lub samą aplikację i zalogować się za pomocą numeru PIN lub odcisku palca do aplikacji, w której pojawi się 

kolejny krok, gdzie należy zatwierdzić drugi etap logowania przyciskiem „POTWIERDŹ”: 

 

 
 

Po wykonanym zatwierdzeniu autoryzacja trafi na „Listę autoryzacji” w aplikacji mobilnej oraz nastąpi logowanie na konto bankowości elektronicznej 

eBankNet w oknie przeglądarki www. 
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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. 

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. 
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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”). 

 

 

 

 

 

 

 



Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu 

8                                                                                         www.pbsgostyn.pl ● centrala@pbsgostyn.pl 

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. 

 W przypadku posiadania jako metody autoryzacji haseł jednorazowych SMS należy kliknąć na przycisk „Wyślij SMS z kodem”, aby 

otrzymać hasło jednorazowe i wprowadzić żądane hasło jednorazowe do okienka, po czym wcisnąć przycisk „Zatwierdź”. Jeśli 

wprowadzone hasło jest poprawne, wyświetlony zostanie komunikat: „Przelew przyjęty do realizacji”. 

 W przypadku posiadania jako metody autoryzacji aplikacji mobilnej na smartfonie ukarze się poniższe powiadomienie: 

 

 

 

 
 

 

Należy otworzyć powiadomienie lub samą aplikację i zalogować się za pomocą numeru PIN lub odcisku palca do aplikacji, w której pojawi się 

kolejny krok ukazujący dane przelewu, z którymi należy się zapoznać. W przypadku prawidłowych danych przelewu należy zatwierdzić przelew 

przyciskiem „POTWIERDŹ”. Natomiast, gdy dane przelewu widoczne w aplikacji mobilnej różnią się od danych przelewu zaprezentowanych na 

stronie www bankowości elektronicznej należy taką operację odrzucić poprzez kliknięcie przycisku „ODRZUĆ”. 
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Po wykonanym zatwierdzeniu autoryzacja trafi na „Listę autoryzacji” w aplikacji mobilnej, natomiast w bankowości elektronicznej eBankNet w oknie 

przeglądarki www pojawi się 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. 

 

http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
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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: 

 w przypadku posiadania jako metody autoryzacji haseł jednorazowych SMS należy kliknąć na przycisk „Wyślij SMS z kodem”, aby 

otrzymać hasło jednorazowe i wprowadzić żądane hasło jednorazowe do okienka, po czym wcisnąć przycisk „Zatwierdź”.  

 w przypadku posiadania jako metody autoryzacji aplikacji mobilnej na smartfonie ukarze się poniższe powiadomienie: 

 

 
 

Należy otworzyć powiadomienie lub samą aplikację i zalogować się za pomocą numeru PIN lub odcisku palca do aplikacji, w której pojawi 

się kolejny krok ukazujący dane definicji, z którymi należy się zapoznać. W przypadku prawidłowych danych definicji należy zatwierdzić 

definicje przyciskiem „POTWIERDŹ”. Natomiast, gdy dane definicji widoczne w aplikacji mobilnej różnią się od danych definicji 

zaprezentowanych na stronie www bankowości elektronicznej należy taką operację odrzucić poprzez kliknięcie przycisku „ODRZUĆ”. 

 

Po poprawnej autoryzacji 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, potwierdzić operacje w aplikacji mobilnej lub wprowadzić hasło logowania do systemu. Jeśli hasło jest prawidłowe, przelew zostanie 

przyjęty do realizacji. 
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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 lub zatwierdzamy operacje w aplikacji mobilnej 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” lub zatwierdzić operacje 

w aplikacji mobilnej. Jeśli zlecenie stałe zostanie dodane poprawnie, zostanie to potwierdzone komunikatem : „Nowe zlecenie dodane 

pomyślnie”. 
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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. 

 

Aplikacja mobilna PBS Gostyń MobileNet 
Kolejnym możliwym sposobem autoryzacji przelewu w systemie eBankNet, jest aplikacja mobilna o nazwie „PBS Gostyń MobileNet”. Wyszukując 

aplikację na system Android w Sklepie Play (Google Play) lub system Apple IOS w App Store prosimy zwracać szczególną uwagę na duże, małe 

litery oraz polskie znaki występujące w nazwie aplikacji. Podczas wykonywania przelewu w systemie eBankNet, po wprowadzeniu wszystkich 

danych przelewu, zatwierdzamy formularz przyciskiem „Dalej”. Na następnym ekranie widzimy podsumowanie wszystkich danych przelewu oraz 

informacje o potrzebie potwierdzenia operacji w aplikacji mobilnej. 
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Na sparowanym z loginem smartfonie ukarze się poniższe powiadomienie: 

 

 
 

Należy otworzyć powiadomienie lub samą aplikację i zalogować się za pomocą numeru PIN lub odcisku palca do aplikacji, w której pojawi się 

kolejny krok ukazujący dane przelewu, z którymi należy się zapoznać. W przypadku prawidłowych danych przelewu należy zatwierdzić przelew 

przyciskiem „POTWIERDŹ”. Natomiast, gdy dane przelewu widoczne w aplikacji mobilnej różnią się od danych przelewu zaprezentowanych na 

stronie www bankowości elektronicznej należy taką operację odrzucić poprzez kliknięcie przycisku „ODRZUĆ”. 

 
 

Po wykonanym zatwierdzeniu autoryzacja trafi na „Listę autoryzacji” w aplikacji mobilnej, natomiast w bankowości elektronicznej eBankNet w oknie 

przeglądarki www pojawi się komunikat „Przelew przyjęty do realizacji”. 

 

Listy haseł jednorazowych TAN (usługa niedostępna) 

Karty zdrapki (usługa niedostępna) 
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Autoryzacja mobilna 
 

W celu skorzystania z metody autoryzacji mobilnej należy pobrać na smartfon aplikację mobilną o nazwie „PBS Gostyń MobileNet”. Wyszukując 

aplikację na system Android w Sklepie Play (Google Play) lub system Apple iOS w App Store prosimy zwracać szczególną uwagę na duże, małe 

litery, polski znak oraz odstępy występujące w nazwie aplikacji. Wydawcą aplikacji jest Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu. 

Aktywacja aplikacji PBS Gostyń MobileNet za pomocą hasła jednorazowego SMS 
1. W bankowości elektronicznej eBankNet: 

a. wybieramy kafel “Mój profil”, 

b. wchodzimy w pozycję “Mobilna autoryzacja” na liście po lewej stronie, 

c. w belce “Aktywacja mobilnej autoryzacji” wybieramy “Aktywuj mobilną autoryzację przez SMS”, 

d. autoryzujemy obecną metodą autoryzacji i klikamy “Zatwierdź”. 

 

2. W aplikacji mobilnej PBS Gostyń MobileNet: 

a. uruchamiamy wcześniej pobraną aplikację mobilną o nazwie „PBS Gostyń MobileNet” 

b. klikamy “Rozpocznij”, 

c. wpisujemy kod parujący otrzymany SMS’em, 

d. wpisujemy login do aplikacji eBankNet, 

e. nadajemy kod PIN do aplikacji mobilnej, 

f. wpisujemy wcześniej nadany PIN raz jeszcze, 

g. jeżeli chcemy logować się do aplikacji przy pomocy odcisku palca wybieramy “TAK” z okna modalnego, a następnie 

przykładamy palec do czytnika, 

h. nadajemy nazwę profilu w aplikacji dla łatwiejszej identyfikacji, 

i. urządzenie zostało pomyślnie sparowane. 

Aktywacja aplikacji PBS Gostyń MobileNet za pomocą listu z kodem parującym 
1. W bankowości elektronicznej eBankNet: 

a. wybieramy kafel “Mój profil”, 

b. wchodzimy w pozycję “Mobilna autoryzacja” na liście po lewej stronie, 

c. w belce “Aktywacja mobilnej autoryzacji” wybieramy “Aktywuj mobilną autoryzację przez list z kodem„, 

d. autoryzujemy obecną metodą autoryzacji i klikamy “Zatwierdź”, 

e. powinna pojawić się informacja o oczekującym statusie wniosku o list, 

f. udajemy się do placówki Banku obsługującej rachunek w celu odbioru listu z kodem parującym. 

 

2. W aplikacji mobilnej PBS Gostyń MobileNet: 

a. uruchamiamy wcześniej pobraną aplikację mobilną o nazwie „PBS Gostyń MobileNet”, 

b. klikamy “Rozpocznij”, 

c. wpisujemy kod parujący z listu z kodem, 

d. wpisujemy login do aplikacji eBankNet, 

e. nadajemy kod PIN do aplikacji mobilnej, 

f. wpisujemy wcześniej nadany PIN raz jeszcze, 

g. jeżeli chcemy logować się do aplikacji przy pomocy odcisku palca wybieramy “TAK” z okna modalnego, a następnie 

przykładamy palec do czytnika, 

h. nadajemy nazwę profilu w aplikacji dla łatwiejszej identyfikacji, 

i. urządzenie zostało pomyślnie sparowane. 

Rozparowanie profilu z poziomu eBankNet 
1. wybieramy kafel “Mój profil”, 

2. wchodzimy w pozycję “Mobilna autoryzacja” na liście po lewej stronie, 

3. w belce “Urządzenia” znajdują się aktualnie sparowane z profilem urządzenia, 

4. klikamy “X” znajdujący się przy wierszu z interesującym nas urządzeniem, 

5. podajemy hasło do systemu, 

6. urządzenie zostało rozparowane. 

Rozparowanie profilu z poziomu aplikacji mobilnej PBS Gostyń MobileNet 
1. klikamy w ikonę koła zębatego znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu głównego po zalogowaniu do aplikacji, 

2. wybieramy pozycję “Usuń profil”, 

3. wybieramy “TAK” przy pytaniu, czy na pewno chcemy usunąć profil z urządzenia, 

4. podajemy PIN do bieżącego profilu w aplikacji mobilnej, 

5. profil został usunięty z urządzenia (rozparowano urządzenie z aplikacją). 
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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. Tuż 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 liczbę 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wówczas nastąpi autoryzacja. 
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 W przypadku posiadania jako metody autoryzacji haseł jednorazowych SMS należy kliknąć przycisk Wyślij SMS z kodem i wpisać 
otrzymany kod w białe okienko. Po wciśnięciu Aktywuj będzie można już 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, że historia starsza niż 90 dni została udostępniona: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W przypadku posiadania jako metody autoryzacji aplikacji mobilnej na smartfonie ukarze się poniższe powiadomienie: 

 

 
 

Należy otworzyć powiadomienie lub samą aplikację i zalogować się za pomocą numeru PIN lub odcisku palca do aplikacji, w której pojawi 

się kolejny krok autoryzacji. Autoryzację należy zatwierdzić przyciskiem „POTWIERDŹ” lub odrzucić poprzez kliknięcie przycisku 

„ODRZUĆ”. 

 

Po wykonanym zatwierdzeniu autoryzacja trafi na „Listę autoryzacji” w aplikacji mobilnej. 

 

W bankowości elektronicznej eBankNet w oknie przeglądarki www pojawi się informacja, że 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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Autodealing - Kantor 
 

Dostęp do tej funkcjonalności możliwy jest po wybraniu Kantor (Autodealing) z zakładki Przelewy, bądź z widoku rachunków. Widoczność 

przycisków oraz możliwość przejścia do wymiany walut zależne są od dostępności kantoru oraz spersonalizowanych wpisów. Określone w nich 

zostały takie wartości jak: waluta, typ operacji (zakup / sprzedaż), godziny oraz dni, w których oferta jest dostępna. Pierwszy krok (rys. Krok 1. 

Autodealing - Typ przelewu) umożliwia wybór opcji kupna (przycisk Kup walutę) lub sprzedaży waluty (przycisk Sprzedaj walutę) oraz podglądnięcie 

aktualnych kursów walut (przycisk Kursy rys. Autodealing - aktualne kursy walut). 

 

 
Krok 1. Autodealing - Typ przelewu 

 

 
Autodealing - aktualne kursy walut 

 
W sytuacji, kiedy wprowadzone przez użytkownika wartości nie odpowiadają obecnym wpisom, wykonanie transakcji nie będzie możliwe. (rys. 
Autodealing - Brak możliwości wykonania przelewu) 
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Autodealing - Brak możliwości wykonania przelewu 

 
 
 
 

W polu Kwota przelewu należy wpisać kwotę, natomiast w polu Waluta przelewu z listy rozwijanej należy wybrać walutę, w której wykonywany 
będzie przelew. Po wypełnieniu pól należy kliknąć Kup walutę lub Sprzedaj walutę co spowoduje automatyczne przejście do Kroku 2 (rys. Krok 2. 
- Autodealing - Przelew z rachunku). W przypadku sprzedaży waluty na liście rachunków, z których można wykonać przelew widoczne są tylko 
rachunki o walucie takiej samej jak waluta przelewu. Wybranie rachunku, z którego wykonywany będzie przelew spowoduje automatyczne przejście 
do kroku 3 
 
 

 
Krok 2. - Autodealing - Przelew z rachunku. 

 
 
 
 
Krok 3. (rys. Krok 3. - Autodealing - Przelew na rachunek) polega na wyborze rachunku, na który wykonany będzie przelew. Kliknięcie na wybrany 
rachunek spowoduje automatyczne przejście do kroku 4. 
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Krok 3. - Autodealing - Przelew na rachunek 

 
 

Krok 4. (rys. Krok 4. - Autodealing - Dane do przelewu) zawiera dane do przelewu. W polu Sprzedaż lub Kupno wyświetlana jest kwota, którą 
użytkownik chce sprzedać lub kupić. W polu Wartość w PLN wyświetlana jest kwota kupna lub sprzedaży przeliczona na PLN, po kursie 
wyświetlanym w polu Kurs. 
 

 
Krok 4. - Autodealing - Dane do przelewu 

 
 
 

W tym miejscu przeprowadzona zostaje ponowna weryfikacja wprowadzonych danych oraz ich zgodności z posiadanymi ofertami walutowymi. W 
sytuacji, kiedy wprowadzone przez użytkownika wartości nie odpowiadają obecnym wpisom, transakcja nie będzie możliwa. (rys. Autodealing - 
Brak możliwości wykonania przelewu) 
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Autodealing - Brak możliwości wykonania przelewu 

 
 
 

Jeżeli dane są poprawne możliwe będzie naciśnięcie przycisku Dalej, powodując przejście do formularza autoryzacji przelewu (rys. Autodealing - 
autoryzacja przelewu). 
 

 
Autodealing - autoryzacja przelewu 

 
 

Należy dokonać weryfikacji danych i w wypadku odkrycia błędów, powrócić do poprzedniej strony formularza wciskając przycisk Wstecz. Przycisk 
Anuluj przeniesie nas do pierwszego kroku tworzenia nowego przelewu, anulując jednocześnie proces wykonywania obecnego przelewu. 
 
Jeśli wprowadzone dane są poprawne, należy wpisać żądane hasło i wcisnąć przycisk Zatwierdź. 
 
Jeśli hasło zostanie wprowadzone poprawnie, otrzymamy komunikat potwierdzający przyjęcie przelewu do realizacji (rys. Autodealing - Przelew 
przyjęty do realizacji). 
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Autodealing - Przelew przyjęty do realizacji 
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Wnioski 
 

Wnioski to miejsce, w którym jest możliwość przeglądania swoich dotychczasowych wniosków, założenia lokaty, sprawdzenie statusu wysłania 
wniosków czy też, jeśli użytkownik z takich korzysta, zamówienia listy haseł jednorazowych. 
 
Osoby prywatne mogą złożyć wniosek w oparciu o platformę eximee (Wnioski eximee). Jest to rozwiązanie, wspierające obsługę wniosków 
Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+, składanych za pomocą bankowości elektronicznej. Dla przedsiębiorców dostępna jest również możliwość 
złożenia wniosku o Tarczę PFR, będącej programem wsparcia skierowanym do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wniosek 
ten dostępny jest w zakładce Wnioski dla Firm eximee. 
 
Aby podglądnąć dotychczasowe wysłane wnioski, należy skorzystać z głównego ekranu, gdzie znajdują się aktualne wnioski wraz ze statusem. W 
razie potrzeby, aby dostać się do widoku aktualnych wniosków, należy z bocznego menu, wcisnąć Moje wnioski (rys. Moje wnioski). 
 

 
Moje wnioski 

 

 

Założenie lokaty 
 
Kolejna pozycja w menu bocznym to wniosek o lokatę. Aby złożyć taki wniosek, należy wykonywać czynności krok po kroku, zgodnie z tym, jak 
nawiguje program. 
 

 
Załóż lokatę - krok pierwszy 

 
 

W pierwszym kroku decydujemy się na konkretną lokatę, klikając na nią. Lista dostępnych lokat jest dedykowana specjalnie pod użytkownika (rys. 
Załóż lokatę - krok pierwszy). 
 
Po wybraniu lokaty, użytkownik przenoszony jest do kolejnego kroku, czyli wyboru rachunku, z którego zostaną przeniesione środki na założenie 
lokaty.  
 
W trzecim kroku użytkownik precyzuje parametry lokaty (czy ma być odnawialna, czy kapitalizacja odsetek ma odbywać się na rachunku lokaty). 
Niektóre z lokat mogą nie posiadać tych opcji, dlatego parametry mogą być wtedy nieedytowalne. Po wpisaniu kwoty lokaty (przedział kwot, jaki 
można wpisać, podany jest powyżej parametryzacji i zależny jest od rodzaju lokaty). Klikając dalej, program oczekuje od użytkownika podania hasła 
autoryzującego. Po jego podaniu wysyłany jest wniosek z dyspozycją założenia lokaty. Można go podglądnąć, wybierając w menu bocznym Moje 
wnioski, gdzie znajdują się wysłane przez użytkownika wnioski. 
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Wnioski eximee 
 
W tej zakładce osoba prywatna może złożyć wnioski: Rodzina 500+, Dobry Start 300+ oraz sprawdzić ich status. 
 
Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł wypłacana jest co miesiąc dla każdego 
dziecka w rodzinie, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy 
stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. 
 
Dobry Start 300+ to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez 
względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. 
 
Podczas wypełniania wniosku w pierwszym kroku wybieramy rachunek, na który mają wpływać środki (rys. Krok 1 - wybór rachunku).W tym kroku 
można również zaznaczyć inny rachunek. Wówczas w kolejnym kroku system poprosi nas o wprowadzenie dowolnego numeru rachunku. Jeśli w 
kroku pierwszym wybraliśmy rachunek to w drugim kroku, możemy potwierdzić ten wybór wciskając klawisz Dalej (rys. Krok 2 – potwierdzenie 
wybranego numeru rachunku). Następnie przechodzimy do autoryzacji.(rys. Autoryzacja). Jeżeli zakończy się ona sukcesem, zostaniemy 
przekierowani na platformę eximee, gdzie należy wybrać odpowiedni wniosek. (rys. Wybór wniosku przez platformę eximee) 
 
 
 
 

 
Krok 1 - wybór rachunku 

 
 
 
 

 
Krok 2 - potwierdzenie wybranego numeru rachunku 

 
 
 
 

 
Autoryzacja 
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Wybór wniosku przez platformę eximee 
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Wnioski dla Firm eximee 
 
Zakładka ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Możliwe jest złożenie wniosków, takich jak w przypadku osoby prywatnej oraz wniosku o 
Tarczę Finansową PFR. 
 
Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) 
oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie 
poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do polskich przedsiębiorców. 
 
Podczas wypełniania wniosku, w pierwszym kroku wybieramy rachunek, na który mają wpływać środki (rys. Krok 1 - wybór rachunku). Nie jest 
możliwe wskazanie dowolnego rachunku, musi być to rachunek firmowy, prowadzony w banku. Następnie należy zweryfikować czy dane do 
wniosku są poprawne. (rys. Krok 2 - potwierdzenie wybranego numeru rachunku) Jeżeli tak, należy nacisnąć Dalej, co przekieruje nas do widoku 
podsumowania wniosku. (rys. Autoryzacja) Po poprawnej autoryzacji zostaniemy przekierowani na platformę eximee, gdzie należy wybrać 
odpowiedni wniosek. (rys. Wybór wniosku przez platformę eximee) 
 
 
 
 
 

 
Krok 1 - wybór rachunku 

 
 
 
 
 

 
Krok 2 - potwierdzenie wybranego numeru rachunku 
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Autoryzacja 

 
 
 
 

 
Wybór wniosku przez platformę eximee 
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Usługa Profil Zaufany 
 
Co to jest usługa MOJE ID i PROFIL ZAUFANY 

mojeID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację formalności, które 

wymagały od ludzi osobistego uwierzytelniania danych. Dzięki usłudze mojeID nie trzeba udawać się do np. urzędu, ubezpieczyciela, dostawcy 

energii aby podpisać dokumenty bądź sfinalizować umowę (mojeid.pl). 

 

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak 

odręczny podpis, dzięki któremu można wysłać przez Internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów. Każdy obywatel może posiadać tylko jeden 

profil zaufany, który jest ważny 3 lata. 

 

Profil zaufany jest również wykorzystywany np. w: 

 Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), 

 Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) 

 Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Klienci PBS w Gostyniu za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej eBankNet mogą skorzystać z wyżej wymienionych usług.  

 

CO MOŻNA ZAŁATWIĆ POSIADAJĄC PROFIL ZAUFANY 

 Zgłosić utratę dokumentu tożsamości oraz zamówić nowy dokument tożsamości, 

 Zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), 

 Podpisać JPK_VAT, 

 Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, 

 Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

 Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, 

 Sprawdzić ilość punktów karnych, 

 Wnieść odwołanie/skargę, 

 Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu 

Alimentacyjnym, 

 Złożyć deklarację podatkowe, 

 Wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości – lista dostępna na stronie obywatel.gov.pl. 

 

CO JEST WYMAGANE DO ZAŁOŻENIA PROFILU ZAUFANEGO 

 Bankowość elektroniczna eBankNet, 

 uzupełniony adres e-mail w systemie Banku w danych osobowych, 

 uzupełniony numer telefonu komórkowego w systemie Banku w danych osobowych. 

 

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY 

1) Wchodzimy na stronę https://www.pz.gov.pl i przechodzimy na dół strony 

 
 

2) Wybieramy Grupę Banków Spółdzielczych 

https://www.pz.gov.pl/
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3) Wybieramy województwo oraz nazwę Banku 
 

 
 
 
 

4) Po kliknięciu „ZAREJESTRUJ SIĘ” przenosi Nas na stronę bankowości elektronicznej Naszego Banku. Należy się zalogować. 
 



Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu 

30                                                                                         www.pbsgostyn.pl ● centrala@pbsgostyn.pl 

5) Pojawi się Nam informacja, że znajdujemy się na stronie potwierdzania zgód. Należy przeczytać komunikat, sprawdzić czy Nasze 
dane osobowe, które znajdują się na dole owego komunikatu są prawidłowe i kliknąć AKCEPTUJ. Operację tę trzeba 
zaakceptować. 

 
Bardzo ważne jest to, aby każde pole z danymi osobowymi było wypełnione. 

 
 

6) Zostaniemy przeniesieni ponownie na stronę pz.gov.pl, gdzie musimy podać nazwę użytkownika (należy ją wymyślić), dane 
kopiowane są z systemu bankowego i należy je zweryfikować. Na samym dole strony klikamy ZAREJESTRUJ SIĘ. 
(JEŚLI W TYM MOMENCIE NIE ZOSTANIEMY PRZENIESIENI DO STRONY, NA KTÓREJ BĘDZIE MOŻNA WYBRAĆ NAZWĘ 
UŻYTKOWNIKA, TO ZNACZY, ŻE POJAWIŁY SIĘ BRAKI W DANYCH OSOBOWYCH DODANEGO ADRESU E-MAIL LUB 
NUMERU TELEFONU KOMÓRKOWEGO (Z PRZEDROSTKIEM +48…), A CO ZA TYM IDZIE NIE ZAŁOŻYMY PROFILU 
ZAUFANEGO DO CZASU UZUPEŁNIENIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE BANKU PODCZAS WIZYTY W PLACÓWCE). 

 
7) Ponownie musimy zalogować się do bankowości elektronicznej. 

 
8) Ponownie zostaniemy przekierowani na stronę pz.gov.pl. W tym miejscu możemy wyrazić zgodę na przekazanie danych 

kontaktowych, za pomocą których będziemy informowani widomością SMS przykładowo o zbliżającym się końcu ważności dowodu 
osobistego lub rozpatrzeniu naszego wniosku. Klikamy PRZEKAŻ DANE, jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia. 

 
9) Potwierdzamy nr telefonu oraz adres e-mail. 

 

10) Należy zaznaczyć pole wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dole strony kliknąć POTWIERDŹ. 

 

11) Potwierdzamy numer telefonu przepisując kod, który otrzymaliśmy w wiadomości SMS oraz adres e-mail, przepisując kod, który 

otrzymaliśmy na e-mail (uwaga, wiadomość może trafić do folderu SPAM). 

 

12) Po kliknięciu przycisku ZAKOŃCZ ukaże się strona Profilu zaufanego. 
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Aplikacja mobilna SGB Mobile 
 
Jest przejrzysta, funkcjonalna i po prostu ładna. Znajdziesz w niej wszystko, czego potrzebujesz do codziennego, bezpiecznego bankowania. Miej 
bank zawsze pod ręką! 
 

 
 

Z SGB Mobile: 

 masz dostęp do rachunku kiedy chcesz 

W aplikacji sprawdzisz stan konta (dla Twoich rachunków osobistych, oszczędnościowych, walutowych oraz wszystkich kart), historię 

wydatków i wpływów oraz szczegółowe informacje o koncie. 

 

 realizujesz przelewy w dowolnym momencie 

Łatwo i bezpiecznie zrealizujesz przelew – za pomocą smartfona lub tabletu. Nie odkładaj płatności na później – parę kliknięć i masz je z 

głowy. 

 

 korzystasz z portfeli cyfrowych i BLIKA 

W SGB Mobile szybko aktywujesz usługę BLIK oraz dodasz swoją kartę do portfela cyfrowego Google Pay lub Apple Pay. Płać mobilnie 

tak jak Ci najwygodniej. W aplikacji masz kontrolę nad swoimi kartami, możesz je zablokować w portfelach cyfrowych na wszystk ich 

urządzeniach mobilnych. To bezpieczeństwo i wygoda w jednym. 

 

 zarządzasz subskrypcjami 

W jednym miejscu sprawdzisz, w jakich sklepach internetowych zarejestrowana jest Twoja karta płatnicza SGB oraz zablokujesz 

pobieranie z niej środków przez sklep internetowy. To również śledzenie do jakich abonamentów subskrypcyjnych dodałeś kartę oraz 

możliwość zablokowania w prosty sposób kolejnej płatności. 

 

 zmieniasz limity 

Dzienne limity transakcji są dodatkowym zabezpieczeniem Twoich pieniędzy, jednak zdarzają się jednorazowe większe zakupy. Teraz 

możesz w łatwy i bezpieczny sposób zwiększyć lub zmniejszyć limit za pomocą aplikacji – już nie musisz iść do banku! 

 

 

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: 

 

https://www.sgb.pl/sgbmobile/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.sgb.pl/sgbmobile/
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IIII..  IInnffoorrmmaaccjjaa  SSMMSS  

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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IIIIII..  PPooddssttaawwoowwee  zzaassaaddyy  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  

 

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 800 – 1800. 

 

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 800 – 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 800 – 1800. 

     

4. Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy nosić zapisanego loginu wraz z hasłem dostępu. 

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 

kodu SMS lub aplikacji mobilnej.  

Analogicznie w razie nieautoryzowanego uzyskania kodu SMS lub dostępu do aplikacji mobilnej osoba 

niepowołana nie jest w stanie wejść do systemu eBankNet bez znajomości loginu i hasła dostępu. 

 

5. W celu zapewnienia optymalnej ochrony dostępu do usługi zalecana jest zmiana hasła dostępu 

co 30 dni (realizowana w menu Mój profil -> zmiana hasła). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ebank.pbsgostyn.pl/
https://ebank.pbsgostyn.pl/
http://www.ebank.pl/
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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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IIVV..  WWyymmaaggaanniiaa  ssyysstteemmoowwee  

 

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 
https://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. 

https://support.google.com/chrome/answer/95414
http://www.google.pl/intl/pl/chrome/
http://www.firefox.pl/bezpieczenstwo.html
https://www.mozilla.org/pl/firefox/features/%23advancedsecurity
https://www.mozilla.org/
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie
http://support.microsoft.com/kb/956197/pl
http://www.microsoft.com/
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
https://get.adobe.com/pl/reader
https://ebank.pbsgostyn.pl/

