
Instrukcja uzyskania i aktywowania Profilu Zaufanego przy użyciu
Bankowości Internetowej eBankNet w Banku Spółdzielczym w

Szczekocinach

Przed wystąpieniem o Profil Zaufany poprzez system bankowości internetowej należy upewnić się 
czy twoje aktualne dane (numer telefonu i adres e-mail) znajdują się w systemie.

Aby wprowadzić lub poprawić adres e-mail w bankowości internetowej należy:
1. Po zalogowaniu wybrać kafelek „Mój profil”,
2. Nacisnąć „Adres e-mail”,
3. Kliknąć przycisk „Edytuj”,

4. Wprowadzić aktualny adres e-mail i kliknąć „Dalej”,



5. Kliknąć przycisk „Wyślij SMS z kodem” lub zatwierdzić operację w aplikacji mobilnej 
mobileNet,
6. I po wpisaniu kodu z SMS kliknąć „Zatwierdź”

Jeżeli wszystkie dane są poprawne, możesz przystąpić do aktywowania Profilu Zaufanego.

Aktywacja Profilu Zaufanego

1. Aby aktywować Profil Zaufany należy przejść na stronę: https://pz.gov.pl/pz/index a następnie 
wybrać przycisk „Zaloguj się"

https://pz.gov.pl/pz/index


2. Pojawi się strona z kafelkami banków, na której trzeba wybrać kafelek „SGB Banki Spółdzielcze/
Grupa BPS Banki Spółdzielcze”

3. W następnym kroku należy wybrać województwo i bank lub wpisujemy nazwę banku w polu 
tekstowym po prawej stronie i kliknąć przycisk „Zaloguj się”, a następnie zostaniemy 
przekierowani na stronę logowania do bankowości internetowej.



4. Po poprawnym zalogowaniu do systemu eBankNet pojawi się ekran „Lista zgód”

UWAGA!!
Należy sprawdzić poprawność wyświetlanych danych

a) jeśli dane się zgadzają to klikamy przycisk „Akceptuj”
b) w przeciwnym wypadku należy pojawić się w dowolnej placówce Banku ze stosownymi 
dokumentami

5. System w zależności od rodzaju autoryzacji, poprosi o kod SMS, a następnie wciśnięcie 
przycisku „Zatwierdź” lub zaakceptowanie operacji w aplikacji mobilnej mobileNet

6. Po zatwierdzeniu pojawi się następujący komunikat i zostaniemy przekierowani na stronę Profilu
Zaufanego



7. Po przekierowaniu na stronę Profilu Zaufanego zweryfikować swoje dane
a) jeśli dane są poprawne należy zaznaczyć pole o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi Profilu
Zaufanego i kliknąć przycisk „Zarejestruj się” i zostaniemy przekierowani na stronę logowania do 
bankowości internetowej, gdzie należy się zalogować
b) w przeciwnym wypadku należy udać się do dowolnej placówki Banku

8. Po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran „Lista zgód”, teraz jednak będzie się 
tam znajdował także numer dokumentu z Profilu Zaufanego

9. System w zależności od rodzaju autoryzacji, poprosi o kod SMS, a następnie wciśnięcie 
przycisku „Zatwierdź” lub zaakceptowanie operacji w aplikacji mobilnej mobileNet



10. Po zatwierdzeniu pojawi się następujący komunikat i zostaniemy przekierowani na stronę 
Profilu Zaufanego

11. Po przekierowaniu na stronę Profilu Zaufanego może pojawić się strona z propozycją dodania 
numeru telefonu telefonu osoby ubiegającej się o Profil Zaufany

12. W przypadku wyboru „PRZEKAŻ DANE” należy zaakceptować zgodę na przetwarzanie 
danych kontaktowych, w następnym okienku należy kliknąć „ZAKOŃCZ” 

13. Zostaniemy przeniesieni na stronę swojego Profilu Zaufanego.



14. Aby wylogować się ze strony, naciskamy trójkąt obok nazwy użytkownika, a następnie klikamy 
„Wyloguj się”


