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Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową aplikacją mobilną   

BS Włoszczowa mobilnie, dostępną na platformę Android i IOS (Apple). 

Niepodważalnymi zaletami aplikacji jest funkcjonalność, bezpieczeństwo, 

intuicyjność obsługi oraz dostęp do Państwa rachunków na wyciągnięcie ręki. 

Ponadto oferuje wygodną mobilną autoryzację dyspozycji składanych w systemie 

bankowości internetowej zgodną z Dyrektywą PSD2. 

 

Aplikacja BS Włoszczowa mobilnie pozwala użytkownikowi na: 

• Szybką i bezpieczną autoryzację transakcji zlecanych w bankowości elektronicznej 

eBankNet – zastępuje ona przepisywanie kodów otrzymywanych w formie SMS, 

• Dostęp do informacji o produktach, które użytkownik posiada  

w bankowości elektronicznej takich jak: 

◦ rachunki, 

◦ karty, 

◦ lokaty, 

◦ kredyty; 

• Wyświetlanie informacji szczegółowych, w tym dostępne środki i saldo, wyświetlanie 

historii i blokad; 

• Wykonywania transakcji: 

◦ przelewów krajowych, 

◦ przelewów własnych, 

◦ BLIK, 

◦ doładowania telefonu. 
 

Aplikację można pobrać i zainstalować, jeśli urządzenie mobilne posiada system operacyjny w wersji 

minimum Android 6.0 lub iOS 13.2 (albo nowsze). 
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1. Instalacja i parowanie aplikacji mobilnej BS Włoszczowa mobilnie 

• W celu pobrania aplikacji zaleca się skorzystanie z hiperłącza zamieszczonego w systemie bankowości 

elektronicznej eBankNet w zakładce Mój profil > Aplikacja mobilna. 

• Nastąpi przeniesienie do odpowiednich sklepów (Sklep Google Play lub AppStore). W oficjalnych 

sklepach programy są cyfrowo podpisane przez Bank i przechodzą proces weryfikacji,  

a więc gwarantują bezpieczeństwo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby pobrać, zainstalować i używać aplikacji mobilnej niezbędne jest połączenie z Internetem (pakiet 

danych lub Wi-Fi). 

1.1 Pobieranie i instalacja 

Aplikację pobiera się logując się do systemu eBankNet na smartfonie lub tablecie, wybierając Profil  

a następnie Aplikacja mobilna: 

                                 

 

Szanowny Kliencie: 

Bank nigdy nie wysyła linków do aplikacji mobilnej (ani jej aktualizacji) w wiadomościach SMS, mailach  

lub poprzez wiadomości w mediach społecznościowych!!! 

Jedyne autoryzowane przez Bank wersje znajdują się w oficjalnych sklepach Google Play lub AppStore  

a linki do aplikacji dostępne są w systemie eBankNet. 

Zainstalowanie aplikacji z nieoficjalnego źródła lub poprzez link otrzymany w wiadomości mailowej, 

SMS lub w wiadomości w mediach społecznościowych może stanowić próbę wyłudzenia i narazić Cię 

Kliencie na straty finansowe! 
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Aplikację można pobrać i zainstalować, jeśli urządzenie mobilne posiada system operacyjny w wersji minimum 

Android 6.0 lub iOS 13.2 (albo nowsze). 

Instalacje z określonego sklepu przebiegają na warunkach domyślnych – aplikacja nie żąda specjalnych uprawnień  

co do instalacji – jeśli Szanowny Kliencie wyświetla się jakaś prośba o specjalne uprawnienia do wysyłki sms, odczytu 

listy kontaktów czy nagrywania kamery to znaczy że ściągnięta aplikacja niej jest aplikacją mobilną BS Włoszczowa. 

Po instalacji aplikacja może prosić o uprawnienia do lokalizacji (gdy korzysta się z z zakładki Bankomaty i Oddziały w 

aplikacji – wykorzystuje lokalizację znaną np. z Google Maps, może korzystać także z uprawnień do czytnika linii 

papilarnych (przy parowaniu aplikacji lub odblokowaniu) czy też FaceID – w urządzeniach Apple. 

Urządzenie mobilne, na które instaluje się aplikację powinno mieć założoną blokadę PIN lub/i wzór, odcisk linii 

papilarnych lub FaceID (Apple), aby zabezpieczyć ogólny dostęp do aplikacji. W przypadku braku takiego 

zabezpieczenia może się wyświetlić komunikat o braku spełnienia wymagań technicznych co do użytkowania aplikacji. 

1.2 Parowanie aplikacji 

Po zainstalowaniu aplikacji i jej pierwszym uruchomieniu wymagane jest sparowanie/aktywacja aplikacji. 

Dla wygody w systemie eBankNet zamieszczono film z procedury parowania/aktywacji aplikacji 

 

 

Przycisk z linkiem do aplikacji na smartfon 

z systemem Android 

Przycisk z linkiem do aplikacji na smartfon 

Apple z systemem IOS 
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Dalsze kroki parowania/aktywacji 

W zakładce Aplikacja Mobilna w eBankNet - klikamy „Aktywuj aplikację mobilną przez SMS”, następnie 

klikamy na wyślij SMS i wprowadzamy otrzymany kod z SMS. Kod przychodzi na numer telefonu, jaki był 

wyznaczony w eBankNet dla danego loginu do autoryzacji. Po zatwierdzeniu otrzymamy automatycznie 

kolejny sms z kodem parującym (uwaga – kod wpisujemy ręcznie do aplikacji – nie ma możliwości, ze 

względów bezpieczeństwa, skopiowania kodu z wiadomości SMS i wklejenia go do aplikacji mobilnej). Kod 

parujący zawiera wyłącznie cyfry i poprzedzony jest nazwą Banku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod 

parujący wpisuje się 

do aplikacji mobilnej 

BS Włoszczowa 

mobilnie po jej 

uruchomieniu na 

smartfonie (krok 

1/5) 

 

Po wprowadzeniu 

kodu parującego 

naciskamy na 

przycisk DALEJ 

Następnie 

wprowadzamy login 

wykorzystywany do 

logowania do 

bankowości 

internetowej 

eBankNet (krok 2/5) 

W nastepnym kroku 

nadaje się kod PIN 

zabezpieczający 

uruchomienie aplikacji 

oraz służący do 

potwierdzania 

czynności 

autoryzujących w 

aplikacji mobilnej. Kod 

PIN jest 6-cyfrowy 

(krok 3/5) 
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W ostatnim 5 kroku parowania/aktywacji aplikacji mobilnej podaje się nazwę tworzonego profilu, który 

ułatwi Ci Kliencie jego identyfikowanie, np. imię i nazwisko I gotowe! 

Można mieć kilka profili logowania dla różnych loginów na jednej zainstalowanej aplikacji mobilnej,  

ale nie można sparować 2 urządzeń do tego samego loginu! 

Przełączanie profili następuje poprzez wybór właściwego na ekranie startowym aplikacji mobilnej.  

Krok 4/5 to 

ponowne wpisanie 

PIN-u. 

Jeśli Twój smartfon 

Kliencie posiada 

czytnik linii 

papilarnych lub 

FaceID to możesz 

logować się do 

aplikacji mobilnej  

również przy jego 

użyciu. 

Opcja logowania do 

aplikacji mobilnej za 

pomocą czytnika linii 

papilarnych lub 

FaceID (Apple) zależy 

od wyposażenia 

telefonu i 

skonfigurowania tych 

funkcji zabezpieczeń 

w telefonie. 



Instrukcje: Bankowość Elektroniczna 

7 
 

Dodanie nowego profilu następuje poprzez wybranie Dodaj nowy profil na ekranie startowym - procedura 

parowania dla dodawania kolejnego profilu przebiega w takich samych krokach jak przy parowaniu jednego 

profilu. 

       

Usunięcie parowania/aktywacji  aplikacji 

Można to zrobić samodzielnie logując się do aplikacji i w Ustawieniach wybierając Usuń profil oraz potwierdzając to 

PIN-em do aplikacji, można też to zrobić logując się do eBankNetu wchodząc w Profil, Aplikacja mobilna i klikając na 

znak x przy sparowanym urządzeniu oraz potwierdzając usunięcie w nastepnym kroku hasłem do eBankNetu. 

Ponowne parowanie/aktywacja po odinstalowaniu aplikacji bez usunięcia wcześniej sparowanego urządzenia może 

wymagać kontaktu z Bankiem 

2. Ekran aplikacji mobilnej (przed zalogowaniem) 

 

Widok ekranu startowego zależny jest od opcji udostępnionych dla danego loginu w eBankNet.  

Przy standardowych ustawieniach są widoczne ikonki Kod BLIK, Przelew krajowy i doładuj telefon  

reprezentujące funkcje aplikacji. 

Kliencie: 

Jeśli z jakiś względów 

zamierzasz 

odinstalować 

sparowaną aplikację – 

najpierw usuń z niej 

profil aby umożliwić 

powrót do autoryzacji 

za pomocą SMS. 

Profil aplikacji/Użytkownika 

Dostępne środki 

Dostępne funkcje aplikacji 

Przycisk logowania do aplikacji 
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Aplikacja po zainstalowaniu i sparowaniu/aktywacji wysyła powiadomienia typu push np.: o oczekującej akceptacji, 

wygenerowanym kodzie BLIK itp.  – pojawianie się powiadomień jest zależne od konfiguracji telefonu, na którym 

aplikacja mobilna jest zainstalowana. 

2.1 Dostępne środki 

Aplikacja przed zalogowaniem (z włączonym dostępem do Internetu) może pokazywać procentowy stan środków  

na ROR. Pokazywanie procentowego stanu środków konfigurujemy po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej. 

                   

 

 

                                             

W przypadku wpisania jako maksymalnej kwoty - kwoty Dostępnych środków – system pokaże 

dostępność 100% . System nie pokazuje wartości powyżej 100%! Spadek pokazywanych procentów 

dostępnych środków występuje tylko, gdy Dostępne środki na rachunku są mniejsze niż ustawiona 

Maksymalna kwota. Aplikacja pokazuje procent wolnych środków tylko w stanie niezalogowanym – służy to do 

orientacyjnej informacji ile środków do dyspozycji pozostało.  

Dokładna ilość wolnych środków widoczna jest tylko po zalogowaniu! 

 

 

Po zalogowaniu PIN-em lub za pomocą 

czytnika linii papilarnych albo FaceID 

wybieramy Więcej 

A następnie Ustawienia  

i Ekran logowania 

Procent pokazywany 

na ekranie startowym 

zawsze odnosi się do 

stosunku dostępnych 

aktualnie środków do 

kwoty wpisanej w polu 

maksymalna kwota. 

Przy takim ustawieniu jak 

wyżej – kwota dostępna 

900zł maksymalna 2000zł 

na ekranie pokaże 45% 
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2.2 Mapa Placówek/bankomatów 

Na niezalogowanej aplikacji istnieje możliwość znalezienia lokalizacji bankomatów/Oddziałów Banku 

Spółdzielczego we Włoszczowie 

Przy pierwszym wejściu w zakładkę dotyczącą Bankomatów i Oddziałów  Aplikacja mobilna może prosić o 

nadanie uprawnień do lokalizacji: 

                    

                                                                               

 

 

 

 

 

Klikając na czerwoną 

„pinezkę” można wybrać 

trasę, aby aplikacja Map 

zainstalowana na 

smartfonie  prowadziła do 

wybranego bankomatu lub 

Oddziału Banku. 

Aby działało pokazywanie 

lokalizacji i/lub trasy do 

wybranego bankomatu BS 

Włoszczowa lub Oddziału, 

aplikacja mobilna BS 

Włoszczowa mobilnie musi 

mieć uprawnienia do 

lokalizacji urządzenia, a na 

samym urządzeniu musi 

być włączona funkcja 

lokalizacji. 
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3. Funkcje aplikacji mobilnej BS Włoszczowa mobilnie po zalogowaniu 

Dostępność funkcji zależna jest od opcji udostępnionych dla danego loginu w eBankNet. 

UWAGA: CZAS BEZCZYNNOŚCI APLIKACJI – po zalogowaniu do aplikacji a nie wykonywaniu czynności w niej 

(CZAS PO KTÓRYM ZOSTANIE ZAKOŃCZONA SESJA AUTOMATYCZNIE) WYNOSI 5 MINUT i jest to związane  

z  zachowaniem bezpieczeństwa! 

Przy standardowych ustawieniach po zalogowaniu widoczne są ikony  dostępu do funkcjonalności 

BLIK, Przelew krajowy i Doładuj telefon. 

Szanowny Kliencie: jeśli posiadasz Konto oszczędnościowe, kredyt lub lokatę w Banku Spółdzielczym 

we Włoszczowie to składając wniosek, możesz mieć w aplikacji mobilnej podgląd stanu lokat, kredytów 

i Konta Oszczędnościowego. W przypadku tego ostatniego dostępna jest też funkcja wykonywania 

przelewów własnych pomiędzy ROR a Kontem Oszczędnościowym i z Konta Oszczędnościowego na 

ROR (wykonywane więcej niż raz w miesiącu przelewy z Konta Oszczędnościowego na ROR obciążone 

są prowizją wg taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego we Włoszczowie). 

W przypadku dodania odpowiednich uprawnień do np. Konta Oszczędnościowego w eBankNet 

dostępna funkcjonalność aplikacji mobilnej zostaje rozszerzona o funkcje Przelew własny 

 

Wykonywanie dyspozycji w aplikacji mobilnej 

UWAGA! 

Szanowny Kliencie: ze względu na liczne zagrożenia w Internecie dokładnie weryfikuj składane  

(i autoryzowane) dyspozycje płatnicze.  

Ostatnio najpopularniejsze oszustwo polega na udawaniu przez cyberprzestępcę kupującego w celu 

wyłudzenia od ofiary (sprzedającego) wrażliwych danych. W tym przypadku chodzi o dane z karty 

płatniczej lub dane do logowania do bankowości elektronicznej. Wykorzystuje się do tego 

komunikatory Whatsapp oraz Messenger, a także fałszywe strony podszywające się pod firmy 

kurierskie, firmy płatnicze, banki itp. Najczęściej oszust wysyła link, który prowadzi do podrobionej 

strony, która udaje usługę płatności portalu aukcyjnego, banku czy też dostarczyciela płatności 

szybkich. Popularne wśród oszustów jest również podszywanie się w mediach społecznościowych pod 

osobę z rodziny, bliską lub inaczej związaną z osoba oszukiwaną, oraz próba wyłudzenia środków 

poprzez prośbę o wsparcie, pomoc w trudnej sytuacji lub przeslanie niebezpiecznego linka 

prowadzącego do przestępczej aplikacji wykradającej dane. 

Szanowny Kliencie - Sprawdzaj dokładnie treść autoryzowanej transakcji! 
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3.1 Korzystanie z BLIK w aplikacji mobilnej 

Aplikacja na czas obecny umożliwia generację kodów BLIK (ważne 2 minuty) bez opcji przelewów z telefonu 

na telefon (opcja przelewów P2P wkrótce).  

Podczas transakcji użytkownik aplikacji mobilnej BS Włoszczowa mobilnie  loguje się do aplikacji bankowej, 

generuje 6 cyfrowy kod BLIK, który wpisuje np. w sklepie internetowym  

Kod potrzebny do przeprowadzenia transakcji jest generowany i zarządzany centralnie przez Polski Standard 

Płatności, operatora BLIKA. Zapewnia to unikalność jednorazowego kodu, który jest przypisany do 

użytkownika i ważny tylko przez 2 minuty. Sam BLIK, jako usługa, nie przechowuje żadnych danych 

użytkownika, które mogłyby zostać wykradzione, przechwycone i wykorzystane w innej transakcji. 

Prośba o akceptację płatności, którą użytkownik widzi w swojej aplikacji, zawiera szczegółowe dane transakcji 

– co najmniej kwotę i odbiorcę płatności, a to kolejny ważny mechanizm bezpieczeństwa. 

Limit dzienny płatności BLIK wynosi 500 PLN dla każdego typu płatności czyli: dziennie można wypłacić BLIKIEM 

500zł z bankomatu, plus zapłacić dziennie 500zł w sklepie, plus zapłacić dziennie w Internecie 500zł, czyli 

RAZEM limit płatności BLIK wynosi dziennie 1500zł! 

Limity dzienne operacji BLIK są ustalone odgórnie i nie podlegają obecnie zmianie. 

3.1.1 Schematy wykonywania transakcji BLIK 

Płatność BLIKIEM dostępna jest po sparowaniu/aktywacji aplikacji mobilnej i włączonym na urządzeniu 

dostępie do Internetu  

Płatność w sklepie online (także np. portal aukcyjny Allegro) 

a) Wybrać płatność BLIK 

b) Przepisać kod BLIK z aplikacji mobilnej i kliknąć na stronie, na której się wpisywało kod Zapłać (lub inny 

o tej samej funkcji – zależnie od sklepu) 

c) Potwierdzić PIN-em w aplikacji mobilnej transakcję 

Sklep tradycyjny 

a) Przy kasie przy płatności powiedzieć o chęci płatności BLIKIEM 

b) Uruchomić aplikację mobilną i wyświetlić kod BLIK 

c) Przepisać kod BLIK na terminal w sklepie (zwykle ten sam jak od kart) oraz potwierdzić (zwykle) na 

terminalu zielonym przyciskiem 

d) Potwierdzić transakcję PIN-em w aplikacji mobilnej 
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Wypłata w bankomacie BLIKIEM 

a) W bankomacie wybierz na ekranie opcję wypłata BLIK –  

b) Wybierz kwotę wypłaty 

c) Uruchom aplikację mobilną z kodem BLIK 

d) Wpisz kod BLIK w bankomacie za pomocą klawiatury bankomatu i potwierdź to enterem na klawiaturze 

bankomatu (treść komunikatów na ekranie bankomatu może się nieznacznie różnić w zależności od 

Banku, w którego bankomacie się wypłaca) 

e) Potwierdź transakcję PIN-em w aplikacji mobilnej 

f) Podejmij udostępnioną przez bankomat gotówkę. 

 

 

3.1.2 Konfiguracja płatności BLIK w aplikacji mobilnej 

 

 

Aby zarejestrować konto do BLIK, należy udać się na ekran Więcej/Ustawienia/BLIK 

 

 

 

Następnie należy: 

• Wybrać rachunek, który chcemy powiązać z usługą BLIK, 

• kliknąć Dalej, 

• sprawdzić poprawność danych oraz przeczytać oświadczanie, 

• jeśli wszystko się zgadza oraz wyrażamy odpowiednie zgody należy kliknąć Dalej, 

• wprowadzić kod PIN i kliknąć Dalej. 
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3.1.3 Aby wygenerować kod BLIK 

Uwaga – na telefonie musi być włączony dostęp do Internetu! 

Wchodzimy po zalogowaniu do aplikacji mobilnej (na ekranie startowym) w przycisk BLIK 

 

 

 

Po wejściu generuje się kod BLIK ważny TYLKO 2 MINUTY!!! 

 

 

 

Przykładowa płatność BLIK na np. portalu aukcyjnym Allegro w aplikacji wygląda 

następująco: 

1. Wybranie płatności BLIK 

2. Uruchomienie aplikacji mobilnej i wybranie Kod BLIK aby wygenerować kod 

3. Wpisanie kodu BLIK na stronie płatności i wybranie na stronie przycisku potwierdzającego płatność 

4. Autoryzowanie transakcji BLIKIEM w aplikacji mobilnej poprzez wybranie przycisku POTWIERDŹ. 

5. Potwierdzenie PIN-em autoryzacji transakcji 
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W czasie płatności BLIKIEM tworzona jest blokada środków (jak przy 

płatnościach kartą) na środkach na koncie Klienta.  

Raz dziennie wymieniane są dodatkowe dane transakcji płatniczych BLIK.  

Po wymianie transakcje BLIK są widoczne w Ostatnich transakcjach  

na ekranie aplikacji mobilnej z ikoną oznaczającą transakcje BLIK  

Transakcje wykonywane BLIKIEM przed wymianą danych widoczne są  

w Liście autoryzacji w menu Więcej aplikacji mobilnej. 

 

3.2 Korzystanie z przelewu krajowego w aplikacji mobilnej 

Aplikacja umożliwia wykonywanie przelewów krajowych w następujący sposób: 

 Wybieramy na ekranie startowym ikonkę przelew krajowy 
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1. Klikając na pole z rachunkiem można wybrać, z którego rachunku mamy 

wykonać przelew – opcja dostępna wtedy, gdy w eBankNecie są dodane 

uprawnienia do więcej niż jednego rachunku (ROR i Konto Oszczędnościowe), 

2. Wpisujemy w pole rachunek odbiorcy nr rachunku, można też nacisnąć 

WYBIERZ – wyświetli się lista odbiorców, gdzie ostatnio wysyłano przelewy 

(ale nie wprowadzonych w eBankNecie definicji!).  

3. Po wybraniu Odbiorcy lub uzupełnieniu danych wpisuje się tytuł 

przelewu (aplikacja podpowiada Przelew środków) kwotę oraz datę przelewu. 

4. Po uzupełnieniu tych danych (i ich zweryfikowaniu) klikamy na przycisk 

WYŚLIJ PRZELEW. 

5. Pojawia się podsumowanie, na którym (po kolejnej weryfikacji) kolejny 

raz klikamy na WYŚLIJ PRZELEW. 

6. Aplikacja poprosi o podanie kodu PIN do autoryzacji przelewu. 

7. Po wprowadzeniu PIN-u klikamy na przycisk POTWIERDŹ. 

Autoryzowanie przelewu w aplikacji mobilnej skutkuje pojawieniem się 

komunikatu PRZYJĘTO DO REALIZACJI (lub ODRZUCONO w przypadku 

nieautoryzowania przelewu. 

Kolejne kroki wykonywania przelewu krajowego po wybraniu Odbiorcy  

i uzupełnieniu danych:  

    

 

 

 

 

 



Instrukcje: Bankowość Elektroniczna 

16 
 

3.2   Korzystanie z przelewu własnego w aplikacji mobilnej 

W przelewie własnym można operować wyłącznie na rachunkach udostępnionych  

w konfiguracji uprawnień dla danego loginu. Jeśli login będzie miał dopisane rachunki np. 

ROR i Konto Oszczędnościowe oraz uprawnienia do przelewów między nimi, to będzie miał 

aktywną opcję przelewu własnego. 

Opcje wykonania przelewu własnego są analogiczne jak przy wykonywaniu przelewu 

krajowego z ograniczeniem wyboru rachunków do udostępnionych rachunków własnych. 

3.3   Korzystanie z doładowania telefonu w aplikacji mobilnej 

 

Wybieramy na ekranie startowym ikonkę Doładuj telefon 

 

 

1. Po wyborze funkcji doładowania wybieramy Operatora po kliknięciu pola 

Wybierz Operatora 

2. Po wyborze Operatora wprowadzamy numer telefonu do doładowania 

3. Wprowadzamy kwotę doładowania 

4. Zaznaczamy akceptację zapoznania się i akceptacji regulaminu doładowań 

5. Klikamy na przycisk DOŁADUJ 

6. Na ekranie podsumowania klikamy ponownie na przycisk DOŁADUJ 

7. Wpisujemy na kolejnym ekranie PIN (do aplikacji mobilnej) 

8. Po wpisaniu PIN-u klikany na przycisk POTWIERDŹ 

9. Doładowanie zostało przekazane do realizacji jeśli pojawi się ekran z napisem 

Przyjęto do realizacji 

 

 

 

 

 



Instrukcje: Bankowość Elektroniczna 

17 
 

3.4  Korzystanie z aplikacji mobilnej jako narzędzia autoryzacji przy logowaniu się do 

wersji przeglądarkowej eBankNet 

 

Ze względu na pewne ograniczenia aplikacji mobilnej, cześć operacji można wykonać logując 

się do wersji przeglądarkowej eBankNet i wykorzystując aplikację mobilną jako środek 

autoryzacji (zamiast kodów SMS). 

Po zalogowaniu do eBankNetu poprzez przeglądarkę, wykonujemy wszystkie czynności 

analogicznie jak w przypadku dawnej autoryzacji dyspozycji poprzez SMS. 

Zamiast jednak opcji wyślij SMS do autoryzacji mamy: 

 

Aplikacja mobilna wyświetla wiadomość push o autoryzacji operacji. Po zalogowaniu się  

do aplikacji mobilnej widoczny będzie ekran akceptacji lub odrzucenia autoryzacji 

dyspozycji.  

Uwaga! 

Jeśli nie pojawił się z jakiś względów ekran z akceptacją/odrzuceniem autoryzacji, to należy 

wejść w listę autoryzacji (Więcej na ekranie startowym i wybrać Lista autoryzacji)  

i ewentualnie odświeżyć listę autoryzacji mobilnych, aby ta pojawiła się na liście. W tym celu 

wystarczy przeciągnąć palcem po ekranie od góry do dołu i poczekać na załadowanie 

autoryzacji. 

 

W zależności od wybranego przez użytkownika przycisku, dana autoryzacja otrzyma status 

odrzuconej lub potwierdzonej, a także zmieni się sposób jej prezentacji na liście autoryzacji. 

Po wykonaniu autoryzacji, pozytywnej lub negatywnej, w systemie eBankNet zostanie 

wyświetlona odpowiednia informacja: 

• potwierdzenie → “Operacja autoryzowana pomyślnie.”, 

• odrzucenie → “Operacja anulowana.” 

W przypadku upłynięcia czasu przeznaczonego na autoryzację mobilną, użytkownik zostanie 

o tym poinformowany w przeglądarkowym systemie eBankNet komunikatem pokazanym na 

poniższej grafice: 
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Pozostałe operacje – wykorzystując aplikację mobilną jako narzędzie autoryzacji  

do przeglądarkowego systemu eBankNet, wykonuje się analogicznie jak przy autoryzacji SMS 

– wybierając w aplikacji mobilnej Potwierdź, aby autoryzować czynność lub Odrzuć, aby jej 

nie autoryzować. 

UWAGA! 

Szanowny Kliencie: ze względu na liczne zagrożenia w Internecie dokładnie weryfikuj składane  

(i autoryzowane) dyspozycje płatnicze.  

 

 

 

 

 

Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej BS Włoszczowa mobilnie 

   


