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INSTRUKCJA 
UŻYTKOWANIA USŁUGI 

mobile e-BANK EBS 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
Usługa mobile e-BANK EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń 
mobilnych (tablety, smartfony). System działa w przeglądarce internetowej obsługującej HTML5. Stworzony został przy 
wykorzystaniu najnowszych narzędzi i technik informatycznych. 
Ze swojej strony Bank dołożył wszelkich starań aby system był wygodny, bezpieczny i przyjazny  
w użytkowaniu. Usługę cechuje: 

 uproszczony interfejs dostosowany do ekranów dotykowych, 

 dobra szybkość działania (wykorzystuje techniki buforowania i kompresji danych). 

 zastosowanie autoryzacji przelewów dyspozycji za pomocą kodów SMS – wyliczanych z treści przelewu 
Do korzystania z usług bankowych za pośrednictwem usługi mobile e-BANK EBS potrzebne są: 

 urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet. Usługa działa na urządzeniach z systemami (iOS, Android, 
Windows Mobile itp.) 

 przeglądarka internetowa obsługująca HTML5. 
Podstawowe funkcje mobile e-BANK EBS: 

 kontrola stanu rachunków 

 przeglądanie historii operacji 

 wystawianie przelewów ELIXIR 

 płatność US 

 przelewy do ZUS 

 książka adresowa 

 mapa bankomatów 

 obsługa kont lokacyjnych 
 
W przygotowaniu:  

 zasilenia telefonów 

 płatności expressowe 
 
Korzystanie z banku internetowego jest łatwe i bezpieczne, ale należy postępować zgodnie z instrukcją i informacjami 
pojawiającymi się na ekranie. 
 
Uwagi ogólne 
Różnorodność systemów operacyjnych i konfiguracji poszczególnych urządzeń może powodować, iż wygląd okien, 
komunikatów oraz kolejność ich wyświetlania może różnić się w Państwa urządzeniach od zaprezentowanej w poniższej 
instrukcji. Instrukcja ta ma charakter poglądowy i jej zadaniem jest zobrazowanie standardowego przebiegu aktywacji 
systemu mobile e-BANK EBS oraz pomóc w przypadku ewentualnych trudności lub wątpliwości. 
 
Zasady bezpieczeństwa: 
 
1. Upewnij się, że podczas logowania tylko Ty widzisz ekran. 
2. Zmieniaj okresowo swoje hasło. 
3. Nigdy nie wysyłaj hasła i identyfikatora użytkownika e-mailem. 
4. Korzystaj z programów zabezpieczających smartfon, tablet. 
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Pierwsze uruchomienie usługi mobile e-BANK EBS: 
 
1. Usługa mobile e-BANK EBS jest dostępna dla Klientów e-BANK EBS, wykorzystujących do logowania autoryzację: 

1) kodami sms 

2) kluczem Televox z kodem PIN 

po wykonaniu jednorazowej zmiany w ustawieniach tj: (aktywację usługi mobile e-BANK EBS wraz z podaniem 

nr telefonu na który będą przesyłane kody sms) zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

2. zalogować się do systemu e-BANK EBS na komputerze 

3. w zakładce Ustawienia wybrać opcję Pokaż, dotyczącą ustawień domyślnych dysponenta 

 

4. w ramce z pytaniem: Czy aktywować program Mobilebanking? należy wybrać TAK, oraz w polu Numer telefonu dla 

programu Mobilebanking wpisać numer telefonu komórkowego z którego uruchamiana będzie usługa mobile e-BANK 

EBS po czym wcisnąć Zatwierdź 

 

5. wprowadzone zmiany zapisać podając kod PIN lub kod SMS oraz wciskając przycisk Zatwierdź 

  

6. nowy certyfikat zostanie przesłany do Banku w celu weryfikacji. 

7. po aktywacji usługi, na podany numer telefonu zostanie przesłana informacja o możliwości logowania się do systemu 

mobile e-BANK EBS 
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Logowanie do usługi mobile e-BANK EBS: 
 
Usługa mobile e-BANK EBS dostępna jest pod adresem: https://e-bank.expressbank.pl/hb/main/phone  
lub po zeskanowaniu poniższego kodu. 
 

 
 

Ekran do logowania do usługi przedstawia poniższy rysunek. Pola „Identyfikator użytkownika” oraz „Hasło” należy uzupełnić 
i wybrać przycisk Zaloguj. 
 

 
 

../../../../../https@e-bank.expressbank.pl/hb/main/phone
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Po zalogowaniu się do systemu 
dostępne są powyższe opcje. 

 
Rachunki i transakcje. Opcja 
pozwala na: 
1. przeglądanie historii operacji 
2. ponowne wystawienie zlecenia 
zrealizowanego 

 
Nowy przelew. 
Wpisanie wszystkich danych  
na formularz przelewu 
jednorazowego jest pracochłonne, 
dlatego dodaliśmy funkcje, które 
ułatwiają pracę. 
Sposoby wystawiania przelewów 
1. z książki adresowej (wzorzec) 
2. przelew jednorazowy  
3. przelew do US 
4. przelew do ZUS 
 

 
 

   
 
Statusy przelewów. 
Opcja pozwala na przegląd statusów 
wykonanych przelewów. 

 
Ksiązka adresowa. 
Opcja pozwala na: 
1. dodanie i edycję adresatów 
2. wystawianie przelewów  

 
Ustawienia. 
Użytkownik w tej opcji może  
w dowolnej chwili zmienić hasło 
dostępowe do systemu. 
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Bankomaty: 

W dowolnej chwili dostęp do 
informacji nt najbliżej 
zlokalizowanych bankomatów. 
 
WAŻNE !!! 
Usługa działa po uruchomieniu opcji 
geolokalizacji w przeglądarkach. 

 
Aktualizacja sald. 
Po wybraniu tej opcji użytkownik 
przesyła zapytanie o aktualne saldo 
na rachunkach. 

 
Koniec pracy. 
Aby bezpiecznie zakończyć pracę 
z programem należy z Menu 
głównego wybrać opcję Koniec 
pracy. 

 
Pierwsze uruchomienie usługi mobile e-BANK EBS 
Po wpisaniu identyfikatora i hasła system zapyta o aktualizację danych, wówczas należy wybrać TAK. 
 
 

 
 
 

Pojawi się Ekran Główny systemu mobile e-BANK EBS. 
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Sprawdzanie historii transakcji na rachunkach prowadzonych w EBS. 
 

   
 
Należy wybrać opcję Rachunki i 
transakcje 

 
W celu sprawdzenia salda i historii 
należy wybrać jeden z rachunków, 
znajdujących się na ekranie. 

 
Do przeglądania transakcji na 
rachunku wybieramy opcję Historia 

 
 

  
 
Istnieje możliwość przeglądania historii rachunku z 7 dni, ostatniego miesiąca, 60 dni, oraz wszystkich operacji  
na rachunku. Domyślnie ustawiony jest podgląd na ostatnie 60 dni. 
Do uzyskania szczegółowych danych odnośnie danej transakcji służy znak „+” znajdujący się obok komunikatu 
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Przelew z rachunku. 
 

   
 
W tym celu należy wybrać opcję 
Nowy przelew 

 
Do wyboru dostępne są trzy opcje: 
Przelew z książki adresowej, 
Przelew jednorazowy, Przelew do 
US, Przelew do ZUS. 

 
W przypadku realizacji przelewu 
z książki adresowej do wyboru są 
Kontrahenci wprowadzeni do 
systemu. 

 

   
 
Opcja Przelew jednorazowy 
wymaga wprowadzenia ręcznie 
wszystkich danych adresata.  

 
W przypadku Przelewu do US należy wypełnić nazwę płatnika, 
identyfikator płatnika, wybrać Miasto Urzędu, Nazwę Urzędu oraz Symbol 
Dokumentu. 



Załącznik nr 2 do zarządzenie 14/P/2014 z dnia 11.02.2014 

 

-8- 

Zwrot środków z Konta Lokacyjnego. 
 

   
 
Aby dokonać zwrotu środków z 
Konta Lokacyjnego należy wybrać 
Rachunki i transakcje 

 
Następnie należy rozwinąć 
informacje Konto Lokacyjne. 

 
Kolejnym krokiem będzie wybór 
Zwrot środków, aby zasilić 
rachunek ROR. 

 
Sposób autoryzacji zleceń:  
 
Każdy przelew należy zatwierdzić wpisując kod przesłany SMS-em od nadawcy EXPRESSBANK, lub hasłem logowania. 
Zatwierdzanie przelewu hasłem logowania może nastąpić tylko wtedy, gdy adresat wpisany jest do Książki adresowej. 
 

Należy wybrać adresata, któremu chcemy zmienić opcję zatwierdzania przelewu, wcisnąć przycisk Popraw. Na trzeciej 
stronie edycji kontrahenta będzie do wyboru Sposób autoryzacji przelewu: 
 
 

   
 
 

Zmiany w sposobie autoryzacji zatwierdzane są za pomocą kodu przesłanego SMS-em na podany numer telefonu 
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W ciągu paru sekund zostanie wysłany SMS 
zawierający w treści kod, który należy wpisać w żółtej 
ramce. 

 
Po wpisaniu przysłanego kodu wyświetli się powyższy 
komunikat informujący, informujący o przyjęciu zlecenia do 
realizacji. 
 

    
 

Sposób zatwierdzania przelewów, oraz zmiany hasła wyglądają podobnie jak w przypadku edycji kontrahentów. 
Oprócz komunikatu o konieczności zatwierdzenia zleceń umieszczona jest także informacja o kosztach zlecenia 
oraz dacie doręczenia zlecenia do odbiorcy. 
 
 
Bank może rozszerzyć zakres czynności i operacji możliwych do wykonania przez Klienta za pośrednictwem  
mobile e-BANK EBS. 
 
Aktualna informacja o oferowanym zakresie usług dostępna jest w Banku lub na stronie internetowej www.expressbank.pl  
 
Jesteśmy otwarci na każde uwagi, które pomogą usprawnić i dopasować mobile e-BANK EBS o potrzeb naszych Klientów. 
 
W przypadku jakichkolwiek problemów przy instalacji i korzystaniu z naszego systemu, służymy pomocą pod adresem 
poczty mailowej ebank@expressbank.pl 
 

mailto:ebank@expressbank.pl

