Krótki przewodnik po systemie EBO RWD zgodnym z PSD2
Po zalogowaniu się do https://ebank.bslegnica.pl poprzez podanie właściwego loginu i hasła pojawia się
kreator nowej autoryzacji.
Bank udostępnia dwie metody autoryzacji: EBO Token Pro albo SMS. Zalecamy korzystać z logowania
dwuetapowego. Czas sesji logowania wynosi 5 minut.

W tym momencie korzystając z telefonu komórkowego mającego dostęp do internetu pobieramy
aplikację EBO token pro i instalujemy na urządzeniu mobilnym.
1. Rejestrujemy nowego użytkownika
a. Wpisujemy własny login, najlepiej inny niż podczas logowania do eBanku, np. pierwsza
litera imienia i nazwisko.
b. Wpisujemy nowe i inne hasło, które musi być złożone z małych i dużych liter, cyfr czy
znaków specjalnych.
c. Podajemy do siebie adres mailowy.
d. Ustawiamy PIN składający się z sześciu cyfr.

2. Po rejestracji logujemy się wprowadzając jednorazowy kod w celu sparowania telefonu – tokena
pro z bankowością internetową

3. Po wykonaniu parowania możemy dalej korzystać z bankowości internetowej zgodnej
z wymogami PSD2

Zachęcamy oglądnąć krótki filmik o metodach logowania
https://www.youtube.com/watch?v=Nd4OwKv7TPQ

4. Po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej w ustawieniach możemy spersonalizować
sobie własne konto

5. W moim profilu, w personalizacji możemy ustawić obrazek do swojego profilu, dzięki temu, po
wpisaniu swojego id pojawi się wybrany obrazek, jeszcze przed wpisaniem hasła. Możemy także
ustawić sobie hasło maskowane. Wtedy system poprosi o kilka znaków z naszego hasła.

6. W zabezpieczeniach możemy ustawić sobie metodę dwuetapowego logowania czy też dodać
zaufane urządzenia, a także ustawić filtr logowania z konkretnego adresu ip czy jakieś sieci.

7. W środkach dostępu możemy ustawić sobie metodę autoryzacji transakcji. Możemy wybrać
jedną spośród tokena pro lub smsa.

8. W powiadomieniach o logowaniu możemy ustawić, aby przychodził do nas sms albo „push info”
z tokena pro z informacją o udanych czy błędnych logowaniach. A także informacja o stanie
salda.

Zachęcamy do bezpiecznego korzystania z naszych usług Bankowych.
www.bslegnica.pl

