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Bank Spółdzielczy w Jasionce 

Instrukcja konfiguracji EBO Token Pro z Bankowością Internetową EBO RWD 
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!!! Ważne: Jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem kilku klientów, automatyczny sposób 

konfiguracji (opisany w rozdziale I tej instrukcji) EBO Token Pro zostanie przeprowadzony 

tylko i wyłącznie dla domyślnego klienta i wszystkich jego rachunków. Dla innych 

obsługiwanych klientów należy zmienić w zakładce klient w Bankowości EBO RWD na 

innego obsługiwanego klienta i przeprowadzić ręczną procedurę konfiguracji EBO Token 

Pro (rozdziały II, III oraz IV) 
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I. Automatyczne parowanie urządzenia mobilnego, przypisanie 

metody autoryzacji zleceń za pomocą aplikacji EBO TOKEN PRO do 

wybranego rachunku oraz ustawienie logowania dwuetapowego z 

wykorzystaniem aplikacji EBO TOKEN PRO  
  

1. Instalacja aplikacji EBO TOKEN PRO na urządzeniu mobilnym. 

Na urządzeniu mobilnym należy wejść do sklepu Google Play lub App Store – w zależności 

od używanego systemu wyszukać i wybierać aplikację EBO TOKEN PRO. Po wybraniu 

aplikacji , kliknąć przycisk „Zainstaluj” – aplikacja zostanie pobrana i zainstalowana na 

urządzeniu mobilnym.   

2. Aktywacja aplikacji EBO TOKEN PRO na urządzeniu mobilnym. 
Na urządzeniu mobilnym należy uruchomić aplikację EBO TOKEN PRO i utwórz nowe 

konto w EBO TOKEN PRO (1) lub zalogować się na istniejące (możliwe jest zalogowanie się 

z wykorzystaniem konta Facebook lub Google)(2). 

 

Dane przy rejestracji: 

login: dowolny (zalecamy Pierwsza litera imiona i nazwisko razem pisane np. Jan Kowalski – 

jkowalski), adres mailowy – potrzebny do aktywacji EBO Token Pro i do odzyskiwania hasła, 

Hasło – system podaje tzw. „Siłę hasła” – jeśli określi hasło jako słabe to nie przepuści dalej. 

Gdy wciśniemy „zarejestruj” aplikacja poprosi o ustalenie PIN – 6 cyfr (ważne). Tym PINem 
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będziemy podpisywać –autoryzować operacje robione za pośrednictwem Bankowości EBO 

RWD. Po powtórzeniu PINu zostaniemy przeniesieni na „Pulpit” aplikacji EBO Token Pro. 

Na Pulpicie będzie wyświetlona informacja o kodzie bezpieczeństwa. Należy ją wybrać 

(nacisnąć) – wyświetli się 12 znakowy kod bezpieczeństwa. Należy go przepisać i zachować 

w bezpiecznym miejscu. Kod ten służy do resetowania hasła bądź PINu, gdy go zapomnimy. 

3. Parowanie aplikacji EBO TOKEN PRO  
Po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej EBO RWD – 

https://eborwd.bsjasionka.pl automatycznie pojawi się konfigurator pierwszego uruchomienia 

EBO TOKEN PRO (wizard). Należy zaznaczyć „Aktywuj nową metodę autoryzacji po 

sparowaniu aplikacji” oraz zalecamy zaznaczyć „Bezpieczne logowanie dwuetapowe”.Po 

zaznaczeniu opcji naciskamy „Dalej”. 

 

Wybieramy sposób parowania np. „Kod jednorazowy” i naciskamy „Dalej”  

 

  

https://eborwd.bsjasionka.pl/
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Pojawi się okienko do wpisania kodu jednorazowego.  

 

Na urządzeniu mobilnym w aplikacji EBO TOKEN PRO przechodzimy na „Pulpit” i 

wybieramy „Generuj kod”. Zostanie wygenerowany kod jednorazowy który należy przepisać 

w bankowości internetowej EBO RWD. 
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Przepisujemy wygenerowany kod jednorazowy i naciskamy „Dalej”.  

 

Na  urządzeniu mobilnym w aplikacji EBO  TOKEN PRO pojawi się informacja o próbie 

aktywacji nowego urządzenia. Naciskamy na tą informację i akceptujemy aktywację 

urządzenia wybierając „Tak” 
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Potwierdzamy operację podając PIN do aplikacji EBO TOKEN PRO (PIN utworzony 

podczas zakładania konta w aplikacji) 

W bankowości internetowej EBO RWD klikamy „Dalej”. 

 

Po otrzymaniu komunikatu, że parowanie zostało potwierdzone w aplikacji EBO TOKEN 

PRO  klikamy „Dalej”. 

 

Aby zakończyć proces parowania aplikacji EBO TOKEN PRO należy wprowadzić kod z 

aktywnej metody autoryzacji (tej, która była dotychczas) tj.SMS, aplikacji EBO TOKEN 

Mobile lub EBO TOKEN Online Desktop, a następnie kliknąć przycisk „PODPISZ I 

PRZEKAŻ”. 

 

Jeżeli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie urządzenie EBO TOKEN PRO 

zostało sparowane czyli z bankowością internetową EBO RWD, to zostanie wyświetlony 

komunikat: sukces  
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II.  Ręczne parowanie EBO TOKEN PRO  
  

1. Instalacja aplikacji EBO TOKEN PRO na urządzeniu mobilnym. 
Na urządzeniu mobilnym należy wejść do sklepu Google Play lub App Store – w zależności 

od używanego systemu wyszukać i wybierać aplikację EBO TOKEN PRO. Po wybraniu 

aplikacji , kliknąć przycisk „Zainstaluj” – aplikacja zostanie pobrana i zainstalowana na 

urządzeniu mobilnym.   

2. Aktywacja aplikacji EBO TOKEN PRO na urządzeniu mobilnym. 
Na urządzeniu mobilnym należy uruchomić aplikację EBO TOKEN PRO i utwórz nowe 

konto w EBO TOKEN PRO (1) lub zalogować się na istniejące (możliwe jest zalogowanie się 

z wykorzystaniem konta Facebook lub Google)(2). 

 

3. Parowanie aplikacji EBO TOKEN PRO 
Po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej EBO RWD - 

https://eborwd.bsjasionka.pl należy wejść w menu „USTAWIENIA” następnie z grupy 

„ŚRODKI DOSTĘPU” wybieramy opcję „METODY AUTORYZACJI”. 

https://eborwd.bsjasionka.pl/


8 

 

 

Po wyborze opcji „METODY AUTORYZACJI” na samym dole wyświetlonego poniżej okna 

wybieramy opcję „PARUJ” przy metodzie autoryzacji „EBO TOKEN PRO”.  

 

Wybieramy sposób parowania np. kod jednorazowy. 
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Pojawi się okienko do wpisania kodu jednorazowego. 

 

Przechodzimy na urządzenie mobilne do aplikacji EBO Token Pro 

W aplikacji EBO TOKEN PRO na urządzeniu mobilnym przechodzimy na „Pulpit” i 

wybieramy „Generuj kod” . Zostanie wygenerowany kod jednorazowy który należy przepisać 

w bankowości internetowej EBO RWD.  
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Przepisujemy wygenerowany kod jednorazowy i naciskamy „Dalej”. 

 

Na urządzeniu mobilnym w aplikacji EBO TOKEN PRO pojawi się informacja o próbie 

aktywacji nowego urządzenia. Naciskamy na tą informację i akceptujemy aktywację 

urządzenia wybierając „Tak” 
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Potwierdzamy operację podając PIN do aplikacji EBO TOKEN PRO (PIN utworzony 

podczas zakładania konta w aplikacji) 

W bankowości internetowej EBO RWD klikamy „Dalej”. 

 

Po otrzymaniu komunikatu, że parowanie zostało potwierdzone w aplikacji EBO TOKEN 

PRO  klikamy „Dalej”. 

 

Aby zakończyć proces parowania aplikacji EBO TOKEN PRO należy wprowadzić kod z 

aktywnej metody autoryzacji (tej która była dotychczasową metodą autoryzacji) tj.SMS, 

aplikacji EBO TOKEN Mobile lub EBO TOKEN Online Desktop, a następnie kliknąć 

przycisk „PODPISZ I PRZEKAŻ”.  

 

Jeżeli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie urządzenie EBO TOKEN PRO 

zostało sparowane z bankowością internetową to zostanie wyświetlony komunikat: sukces.  
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III.  Ręczne przypisanie metody autoryzacji zleceń za pomocą aplikacji 

EBO TOKEN PRO do wybranego rachunku  
  

W celu przypisania metody autoryzacji należy w bankowości internetowej EBO RWD - 

https://eborwd.bsjasionka.pl wejść w opcję „USTAWIENIA” w grupie „ŚRODKI 

DOSTĘPU” wybieramy „METODY AUTORYZACJI”.  

 

Następnie wybieramy zakładkę „PRZYPISZ METODĘ AUTORYZACJI”, w pierwszej 

kolejności w wierszu „DOMYŚLNA METODA AUTORYZACJI” należy kliknąć w przycisk 

„ZMIEŃ METODĘ”. 

  

https://eborwd.bsjasionka.pl/
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Z listy należy wybrać „EBO TOKEN PRO (nazwa)” i nacisnąć „Dalej”. 

 

Do zmiany domyślnej metody autoryzacji należy wprowadzić kod z aktywnej metody 

autoryzacji tj. SMS, aplikacji EBO TOKEN Mobile lub EBO TOKEN Online Desktop, a 

następnie kliknąć przycisk „PODPISZ I PRZEKAŻ”.  

 

Po zmianie domyślnej metody autoryzacji przy „DOMYŚLNA  METODA  

AUTORYZACJI” powinna być widoczna wartość „EBO TOKEN PRO”.  
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W kolejnych krokach należy zmienić metodę autoryzacji dla obsługiwanych rachunków, 

klikając  przycisk  „ZMIEŃ METODĘ”. 

 

Z listy należy wybrać „EBO TOKEN PRO (nazwa)” i nacisnąć „Dalej”. 

 

W kolejnym kroku również potwierdzamy wybraną metodę autoryzacji EBO TOKEN PRO 

(nazwa) klikając przycisk „Dalej”.  
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Pojawi się komunikat aby zaakceptować operację w aplikacji EBO TOKEN PRO.  

 

 

Na urządzeniu mobilnym w aplikacji EBO TOKEN PRO pojawi się komunikat 

„AUTORYZACJA”. W celu potwierdzenia zmiany metody autoryzacji zleceń na wybranym 

rachunku należy wybrać „TAK” 
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Po zatwierdzeniu komunikatu w aplikacji EBO TOKEN PRO w systemie bankowości 

internetowej EBO RWD należy kliknąć przycisk „PODPISZ I PRZEKAŻ”.  

 

Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie to przy danym rachunku powinna być 

wyświetlana jako metoda autoryzacji aplikacja EBO TOKEN PRO (nazwa). – nazwa to 

inaczej login ustawiony w aplikacji EBO Token Pro na urządzeniu mobilnym. 
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IV. Ręczne ustawienie logowania dwuetapowego z wykorzystaniem 

aplikacji EBO TOKEN PRO  
W celu ustawienia logowania dwuetapowego należy w bankowości internetowej EBO RWD - 

https://eborwd.bsjasionka.pl 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 (nazwa)” 

 

  

https://eborwd.bsjasionka.pl/
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Po wyborze metody autoryzacji do logowania dwuetapowego EBO TOKEN PRO klikamy 

przycisk „Dalej”. 

 

Potwierdzamy zmianę ustawień logowania dwuetapowego na metodę EBO TOKEN PRO 

klikając „Dalej”. 
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Po naciśnięciu przycisku „Dalej” pojawi się komunikat „Zaakceptuj operację 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 wybrać „TAK”. 
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Po prawidłowym wykonaniu wyżej wymienionych czynności w bankowości internetowej na 

komputerze stacjonarnym pojawi się komunikat: „AUTORYZACJA ZOSTAŁA 

ZAAKCEPTOWANA W APLIKACJI EBO TOKEN PRO”, który należy zatwierdzić 

klikając przycisk „PODPISZ I PRZEKAŻ” w Bankowości EBO RWD 

 

Po prawidłowo zakończonym procesie zostanie wyświetlony komunikat: „USTAWIENIA 

ZOSTAŁY ZAPISANE”.  

 

 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w placówkach Banku, pod 

telefonem: (17) 77 23 010, w godzinach pracy Banku, lub na stronie 

internetowej http://www.bsjasionka.pl w zakładce aktualności. 

http://www.bsjasionka.pl/

