
Szybkie dodanie kontrahenta z historii operacji do szablonu 

 

 

 

1. Po zalogowaniu się do nowej bankowości internetowej EBO (ebo.bsrz.pl) wybieramy ‘Rachunki’ - 1 

2. Z listy rachunków w kolumnie Akcja wybieramy opcje ‘Historia’- 2 

 

 

 



 

 

3.  Rozwijamy filtr ‘Pokaż filtr’ – 1 

4. Wybieramy zakres, np. ‘Ostatnie 30 miesięcy’ -2 

5. Wybieramy ‘Pokaż’ aby zastosować ustawienia filtru – 3 

6. Z wyświetlonej historii rachunku wybieramy przelew do interesującego nas kontrahenta i w kolumnie ‘Akcja’ klikamy ‘Szablon’ – 4 



 

7. W nowym oknie mamy wypełnione dane, wpisujemy ‘Nazwę skróconą’ – 1,  

W opcjach dodatkowych mamy do wyboru „Zaufany” –  zaznaczenie spowoduje, że przelewy do tego kontrahenta nie będą wymagały podpisu.  

„Ulubiony”-2 – zaznaczenie spowoduje, że kontrahent będzie wyświetlał się w  menu (kolumna z  lewej strony)  

8. Zapisujemy przyciskiem ‘Dalej’ 



 

 

9. W nowym oknie mamy możliwość ponownego sprawdzenia poprawności szablonu, który zamierzamy  zapisać. 

    Po weryfikacji wciskamy przycisk ‘Zapisz’ – 1 

 

 

 



 

 

10.  Ostatni etap dodawania szablonu polega na złożeniu podpisu -1, w zależności od posiadanej metody autoryzacji będzie to w 

przypadku Tokena – wskazanie tokena, w przypadku SMS – kod SMS. 

11.  Po wpisaniu kodu wciskamy przycisk ‘Zapisz’- 2 

 



 

12. W celu dokonania przelewu wchodzimy w zakładkę ‘Zlecenia’ -1, następnie wybieramy ‘Nowy przelew krajowy’ – 2 

13. W przypadku dokonywania nowego przelewu należy wypełnić wszystkie pola oznaczone * a następnie wcisnąć ‘Dalej’, pojawi się 

okno z podsumowaniem danych do przelewu wciskamy ‘Dalej’, na ostatnim oknie ponownie pokażą się dane do przelewu  z 

możliwością złożenia podpisu. Po złożeniu podpisu (wskazanie tokena lub kod SMS) wciskamy ‘Podpisz i przekaż’ 

14 Dokonywanie przelewu z szablonu  odbywa się podobnie:  wchodzimy w zakładkę ‘Zlecenia’ -1, następnie wybieramy ‘Nowy 

przelew krajowy’ – 2, w miejscu ‘wybierz szablon’ -3 wybieramy z listy interesujący nas szablon a następnie wcisnamy ‘Dalej’, pojawi 



się okno z podsumowaniem danych do przelewu wciskamy ‘Dalej’, na ostatnim oknie ponownie pokażą się dane do przelewu  z 

możliwością złożenia podpisu. Po złożeniu podpisu (wskazanie tokena lub kod SMS) wciskamy ‘Podpisz i przekaż’ 

 


