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eBO

- KORZYŚCI Bankowość elektroniczna eBO to usługa łącząca wiele elementów w jedno: nowoczesność,
wygodę oraz bezpieczeństwo.
Ponadto System eBO zapewnia m.in:
1)
maksymalny poziom bezpieczeństwa- zapewniony dzięki szyfrowanemu połączeniu oraz
wykorzystaniu jednorazowych kodów uwierzytelniających operację (SMS, Token),
2) nieograniczony dostęp online &ndash; możliwość pracy z systemem w dowolnym miejscu na świecie
przy wykorzystaniu wyłącznie przeglądarki internetowej komputera, tableta czy smartfonu,
3) łatwość obsługi &ndash; prosty i intuicyjny interfejs z naciskiem na szybkie i wygodne wykonywanie
najczęstszych czynności,
4) skalowalność &ndash; utrzymywanie wysokiej wydajności systemu wraz z rozwojem biznesu bez
kosztownych inwestycji,
5) optymalizację operacji masowych &ndash; wydajność przy przetwarzaniu dużej liczby transakcji,
kontrahentów,
6)
personalizację &ndash; możliwości modyfikacji ustawień systemowych przez bardziej
wymagających użytkowników, niespotykane w innych produktach tego typu,
7) komunikację - możliwość kontaktu z Bankiem bezpośrednio poprzez konto użytkownika lub
automatyczne wysłania potwierdzenia dokonania przelewu na adres e-mail odbiorcy.
- ŚRODEK UWIERZYTELNIANIA CZYLI AUTORYZACJIPrzelewy i inne dyspozycje na swoim koncie
Bankowości Elektronicznej eBO możesz zatwierdzać wybranym przez Ciebie środkiem uwierzytelniania.
Do wyboru:
1) kod SMS
Kody SMS przychodzą na wskazany przez Ciebie numer telefonu komórkowego, a ich nadawcą jest
Bank. Kod SMS jest ważny przez 120 sekund. Jeśli przez ten czas nie zostanie wykorzystany, po jego
wpisaniu zostaniesz poproszony o podanie nowego kodu.
2) Token
Aplikacja eBO Token co 30 sekund generuje unikalne kody, które podczas wykonywania przelewu czy
zakładania lokaty podaje się w aplikacji Bankowość Elektroniczna eBO. Aplikacja jest dostępna na
urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi: Android, Windows Phone, iOS. Aplikację pobiera się ze
sklepów online i instaluje na urządzeniu mobilnym.
eBO Token to wygodna i bezpieczna aplikacja, a jej obsługa jest bardzo prosta.
Zmiany środka uwierzytelniania operacji możesz dokonać w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w
Raciborzu.

- EBO MOBILE TO APLIKACJA NA URZĄDZENIA MOBILNE. Główne jej zalety to bezpieczeństwo, prosta
obsługa, pełna funkcjonalność, nowoczesność.
Dzięki aplikacji eBOmobile można m.in.:
1) sprawdzić stan konta,
2) wykonać przelew,
3) doładować telefon
4) znaleźć najbliższy bankomat w okolicy.
Aplikację pobiera się ze sklepów online i instaluje na urządzeniu mobilnym.
Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi: Android oraz Windows.
Aplikacja dostępna jest dla Użytkowników posiadających Bankowość Elektroniczną eBO.
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- ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU EBO
Zablokowanie dostępu do Systemu eBO nastąpi automatycznie po trzech próbach wprowadzenia przez
Użytkownika nieprawidłowego hasła.
Użytkownik może odblokować dostęp do Sytemu eBO:
1) wykorzystując system telefonicznej obsługi IVR pod numerem tel. 32 797 03 33,
2) złożyć w formie pisemnej lub telefonicznej dyspozycję odblokowania w placówce Banku.
- ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU eBO
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