
JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY ? 

Instrukcja dla Klientów Banku Spółdzielczego w Jasionce 
 

UWAGA !!! Aby założyć Profil Zaufany poprzez BS Jasionka należy: 

1. mieć aktywny dostęp do Bankowości Internetowej EBO 

oraz 

2. w bazie danych Klienta BS Jasionka muszą być aktualne dane: 

a) numer telefonu 

b) adres e-mail 

Jeśli jakieś dane z punktu 2 są nieaktualne, to prosimy o kontakt z Bankiem w celu ich uaktualnienia. 

 

Założenie profilu zaufanego nie jest trudne, wystarczy krok po kroku wykonać następujące 

czynności: 

1. Za pomocą przeglądarki internetowej otwieramy łącze: https://pz.gov.pl 

2. Po otwarciu strony klikamy: „Zarejestruj się” 

 

 
3. Na stronie z wyborem sposobu rejestracji Profilu Zaufanego wybieramy: „Bank lub 

inny dostawca tożsamości” 

  

https://pz.gov.pl/


4. Na kolejnej stronie wybieramy „Banki Spółdzielcze SGB/Grupa BPS” 

 
5. Wybieramy Bank Spółdzielczy w Jasionce poprzez: 

a) Wybranie z listy województwa: „podkarpackie” a następnie z kolejnej listy 

wybranie „BS Jasionka” 

lub 

b) Wpisanie w pole wyszukiwania kilku liter nazwy np. „jasion” i wybranie z 

wyszukanych Banku Spółdzielczego w Jasionce 

6. Klikamy na przycisk poniżej: „Zarejestruj się” 

 
7. Zostaniemy przeniesieni na stronę Bankowości EBO. 

8. Należy się zalogować swoim identyfikatorem i hasłem takimi jak do Bankowości 

EBO. 

 



9. Po zalogowaniu wyświetli się nam Formularz wyrażenia zgody na wykorzystanie 

danych osobowych na potrzeby Profilu Zaufanego – należy sprawdzić poprawność 

tych danych. 

 
10. Po stwierdzeniu poprawności i zapoznaniu się z regulaminem usługi klikamy 

„wyrażam zgodę”.  

Uwaga!!! W przypadku rozbieżności danych ze stanem faktycznym klikamy „nie 

wyrażam zgody” i kontaktujemy się z Bankiem w celu poprawienia błędnych danych. 

 
11. Zostaniemy przeniesieni z powrotem na portal https://pz.gov.pl , gdzie trzeba: 

a) wymyślić swój unikalny login – tym loginem będziemy się logowali do swojego 

Profilu Zaufanego 

b) zaakceptować regulamin 

https://pz.gov.pl/


 
12. Zostaniemy przeniesieni ponownie do Bakowości EBO w celu podpisania zgody na 

udostępnienie danych. 

 
13. Po podpisaniu w EBO zostaniemy przekierowani z powrotem na https://pz.gov.pl 

14. Pojawi się prośba o dodanie numeru telefonu – wystarczy zatwierdzić 

 
15. Jesteśmy na stronie, gdzie został utworzony nasz Profil Zaufany. Można sprawdzić 

czy wszystkie dane są prawidłowe. Od tej pory możemy używać naszego Profilu do 

załatwiania wielu spraw w Urzędach Administracji Publicznej i Samorządowych. 

16. Koniec. Nie zapomnijmy się wylogować  


