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ZMIANA APLIKACJI DO AUTORYZACJI MOBILNEJ Z EBO TOKEN PRO  
NA BS PODDEBICE EBO MOBILE PRO 

Wariant I:  
Użytkownik korzystający jednocześnie z aplikacji mobilnej BS Poddębice EBO Mobile PRO 
z aplikacji EBO Token PRO do autoryzacji, po zalogowaniu do bankowości elektronicznej zostanie 
poprowadzony przez zmianę konfiguracji za pośrednictwem wyświetlonego konfiguratora.  
W przypadku, gdy klient po zalogowaniu na otwartym oknie konfiguratora wybierze opcję POMIŃ, 
konfigurator nie pojawi się więcej. Dokonanie zmiany w późniejszym terminie będzie nadal możliwe 
(patrz strona 2 od miejsca oznaczonego *). 

Wariant II:  
Użytkownik, który korzysta z aplikacji EBO Token PRO, a nie korzysta jeszcze z aplikacji mobilnej  
BS Poddębice EBO Mobile PRO, w pierwszej kolejności winien pobrać aplikację mobilną BS Poddębice 
EBO Mobile PRO na urządzenie i dokonać jej sparowania zgodnie z Instrukcją EBO Mobile PRO 
umieszczoną na stronie Banku - https://bspoddebice.pl/images/20210820_ebo_mobile_pro.pdf.  
W trakcie parowania aplikacji mobilnej z bankowością elektroniczną pojawi się konfigurator 
umożliwiający jednoczesne przypisanie metod autoryzacji (zmianę z EBO Token Pro na BS Poddębice 
EBO Mobile PRO). Dalsze kroki zgodnie z poniższą instrukcją.  

Użytkownik chcąc zmienić aplikację do autoryzacji mobilnej wybiera z listy rozwijanej urządzenie oraz 
zaznacza pozycję „Inne operacje” i rachunki, które mają być objęte daną metodą autoryzacji.  
Po dokonaniu wyboru przyciska DALEJ. 

 

Po kliknięciu DALEJ pojawi się okno z podsumowaniem wybranych opcji. 

W tym kroku może się jeszcze wycofać klikając ANULUJ lub zmienić zaznaczone opcje wybierając 
COFNIJ. 
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Klikając PODPISZ I PRZEKAŻ  zostanie przeniesiony na stronę, na której zatwierdza wprowadzone 
dane obecnie używaną metodą (EBO Token PRO lub SMS). 

 

W przypadku, gdy klient po zalogowaniu na otwartym oknie konfiguratora wybierze opcję POMIŃ, 
konfigurator nie pojawi się więcej. 

* Dokonanie zmiany jest możliwe po zalogowaniu do bankowości elektronicznej. Należy wybrać  

w prawym górnym rogu menu USTAWIENIA. 

 

Następnie należy wybrać w ŚRODKI DOSTĘPU opcję METODY AUTORYZACJI. 

 

Aby zmienić metodę należy wybrać przycisk AKTYWUJ, który znajduje się przy opcji EBO Mobile PRO. 
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Po kliknięciu AKTYWUJ pojawi się okienko, w którym należy wybrać z listy rozwijanej urządzenie na 
którym ma zostać uruchomiona mobilna autoryzacja i wybrać DALEJ. 

 

 

Kolejne okienko będzie zawierało nazwę urządzenia i przyciski umożliwiające wycofanie się do 
poprzedniego kroku, aby zmienić wybrane urządzenie,  możliwość anulowania oraz opcję PODPISZ  
i PRZEKAŻ, która zatwierdzi wprowadzone zmiany. 

Klikając PODPISZ I PRZEKAŻ użytkownik zostanie poproszony o zatwierdzenie dotychczas 
obsługiwaną metodą (EBO Token PRO lub SMS). 

 

 

Aby metoda była aktywna dla rachunków oraz innych operacji wykonywanych w bankowości, należy 
wybrać zakładkę PRZYPISZ METODĘ AUTORYZACJI, która znajduje się w METODACH AUTORYZACJI,  
a następnie przy Rachunku/ Rachunkach oraz przy pozycji Inne autoryzacje wybrać przycisk ZMIEŃ 
METODĘ (dla każdego posiadanego rachunku oddzielnie). 
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Wybranie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okienka, w którym należy wybrać z listy rozwijanej 
metodę autoryzacji Bankowość Mobilna (nazwa urządzenia), a następnie kliknąć DALEJ. 

 

Na kolejnej stronie wyświetli się okienko z informacją dla jakiego rachunku jest przeprowadzana 
zmiana. 

W tym kroku jest możliwość wyboru COFNIJ – jeśli chce się powrócić do poprzedniej strony, ANULUJ 
– jeśli chce się zrezygnować ze zmiany metody oraz PODPISZ i PRZEKAŻ, aby zatwierdzić. 

 

Po wybraniu PODPISZ I PRZEKAŻ zostanie wyświetlone okno zatwierdzenia wprowadzonej zmiany za 
pomocą dotychczasowej metody autoryzacji (EBO Token PRO lub SMS). 

 

 

 



5 
 

Ostatnim krokiem jest zmiana metody służąca do logowania dwuetapowego. 

W tym celu należy wybrać USTAWIENIA, a następnie LOGOWANIE DWUETAPOWE, które znajduje się 
w menu ZABEZPIECZENIA. 

 

W Logowanie dwuetapowe/Metody autoryzacji należy wybrać z listy rozwijanej pozycję Aplikacja 
mobilna (nazwa urządzenia) , a następnie kliknąć DALEJ.  

Zatwierdzenie operacji, jeśli została zmieniona metoda autoryzacji dla innych autoryzacji na 
Bankowość mobilną odbędzie się poprzez zatwierdzenie powiadomienia w aplikacji BS Poddębice 
EBO Mobile PRO. 


