
 
Instrukcja zmiany metody autoryzacji w bankowości internetowej EBO 

 
1. Parowanie EBO Token PRO  
 
Wejdź do sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS) w zależności od używanego systemu, 
wyszukaj i zainstaluj aplikację EBO Token PRO. Następnie zarejestruj nowe konto w EBO Token PRO 
podając adres mailowy lub za pomocą konta Google lub Facebook.  
 
Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do systemu bankowości internetowej, gdzie należy wejść w 
Ustawienia, następnie z grupy Środki Dostępu wybieramy opcję Metody Autoryzacji.  
 

 

 
Po wyborze opcji Metody Autoryzacji na samym dole wyświetlonego poniżej okna wybieramy opcję 

Paruj przy metodzie autoryzacji E BO Token Pro.  

 



Następnie uruchamiamy aplikację EBO Token Pro na urządzeniu mobilnym, a w systemie bankowości 

internetowej na komputerze stacjonarnym wybieramy sposób parowania np. Qr Code.  

 

 

Po wyborze metody parowania klikamy klawisz Dalej  

 

  



Zeskanuj kod QR aplikacja EBO Token Pro na urządzeniu mobilnym. Dotykamy w miejsce wskazane 

strzałką.  

 

Potwierdź 
parowanie w 
aplikacji EBO 
Token Pro na 
urządzeniu 
mobilnym 

 
 

W bankowości internetowej kliknij przycisk Dalej 

 

Po otrzymaniu komunikatu, że parowanie zostało potwierdzone w aplikacji EBO Token Pro na 

urządzeniu mobilnym, klikamy przycisk Dalej  

 

Aby zakończyć proces parowania aplikacji EBO Token PRO należy wprowadzić  kod SMS (dotychczas 

używana metoda autoryzacji), a następnie kliknąć klawisz PODPISZ i PRZEKAŻ.  



Jeżeli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie urządzenie EBO Token PRO zostało 

sparowane z bankowością internetową i zostanie wyświetlony komunikat: Sukces.  

 

2. Przypisanie metody autoryzacji  
W celu przypisania metody autoryzacji należy wejść w opcję Ustawienia w grupie Środki dostępu 

również wybieramy Metody Autoryzacji 

Następnie wybieramy zakładkę PRZYPISZ METODĘ AUTORYZACJI, w pierwszej kolejności w wierszu 

DOMYŚLNĄ METODĘ AUTORYZACJI należy kliknąć w przycisk ZMIEŃ METODĘ.  

 

 

Z rozwijalnej listy należy wybrać EBO Token PRO (nazwa)  

 

  



Po wyborze opcji EBO Token PRO (nazwa) należy kliknąć klawisz DALEJ.  

 

W kolejnym kroku również potwierdzamy wybraną metodę autoryzacji EBO Token PRO (nazwa) 

klikając klawisz DALEJ.  

 

Do zmian domyślnej metody autoryzacji należy wprowadzić kod SMS (dotychczas używana metoda 

autoryzacji), a następnie kliknąć PODPISZ I PRZEKAŻ. 

 

 

Po zmianie domyślnej metody autoryzacji w oknie poniżej przy DOMYŚLNEJ AUTORYZACJI powinna 

być widoczna wartość EBO Token PRO.  

 

  



W kolejnych krokach należy zmienić metodę autoryzacji dla obsługiwanych rachunków, klikając 

klawisz ZMIEŃ METODĘ.  

 

I tak jak wcześniej, z rozwijanej listy należy wybrać EBO Token PRO (nazwa)  

Po wyborze opcji EBO Token PRO (nazwa) należy kliknąć klawisz DALEJ.  

W kolejnym kroku również potwierdzamy wybraną metodę autoryzacji EBO Token PRO (nazwa) 

klikając klawisz DALEJ.  

Po pojawieniu się poniższego komunikatu na komputerze 

 

 

 

Na urządzeniu mobilnym w aplikacji EBO Token PRO pojawi się komunikat AUTORYZACJA . W celu 

potwierdzenia zmiany metody autoryzacji po wejściu w komunikat AUTORYZACJA należy dotknąć 

klawisz TAK.  



 

Po zatwierdzeniu komunikatu w aplikacji EBO Token Pro na urządzeniu mobilnym w systemie 

bankowości internetowej na komputerze stacjonarnym należy kliknąć klawisz PODPISZ I PRZEKAŻ.  

 

  



3. Logowanie dwuetapowe 

W celu ustawienia logowania dwuetapowego należy wejść w opcję USTAWIENIA w grupie 

ZABEZPIECZENIA wybieramy LOGOWANIE DWUETAPOWE.  

 

Po wybraniu opcji LOGOWANIE DWUETAPOWE pojawi się poniższy ekran. W polu METODA 

AUTORYZACJI należy rozwinąć listę wyboru i wybrać pozycję EBO Token PRO.   

 

Po wyborze metody autoryzacji do logowania dwuetapowego EBO Token PRO klikamy klawisz DALEJ.  

 

Po zaakceptowaniu klawisza DALEJ pojawi się komunikat : ZAAKCEPTUJ OPERACJE W EBO TOKEN PRO  

 



Na urządzeniu mobilnym w aplikacji EBO TOKEN PRO pojawi się komunikat AUTORYZACJA. W celu 

potwierdzenia zmiany metody autoryzacji logowania dwuetapowego po wejściu w komunikat 

AUTORYZACJA należy dotknąć klawisza TAK.  

 

Po prawidłowym wykonaniu wyżej wymienionych czynności w bankowości internetowej na 

komputerze stacjonarnym pojawi się komunikat: AUTORYZACJA ZOSTAŁA ZAAKCEPTOWANA W 

APLIKACJI WEBO TOKEN PRO, który należy zatwierdzić klikając klawisz PODPISZ I PRZEKAŻ  

 

Po prawidłowo zakończonym procesie zostanie wyświetlony komunikat: USTAWIENIA ZOSTAŁY 

ZAPISANE.  

 


