ZAKŁADAMY PROFIL ZAUFANY
UWAGA !!! Aby dokonać tej czynności musisz mieć zgłoszony w Banku prawidłowy numer
telefonu i adres e-mail.
1) Wejdź na stronę Profilu Zaufanego (rekomendowana przeglądarka Chrome)
https://pz.gov.pl
i wybierz przycisk „Zarejestruj się” (w prawym górnym rogu ekranu)

2) Wybierz kafelek „Bank lub inny dostawca tożsamości”

3) Pojawi się ekran z kafelkami banków. Wybierz kafelek „Grupa BPS”

4) Na ekranie pojawi się wyszukiwarka Banków Spółdzielczych. Po lewej stronie wybierz
województwo podlaskie i Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym, naciśnij
„Zarejestruj się”.

5) Na ekranie pojawi się strona logowania do systemu bankowości internetowej Banku
Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym.

a) Zaloguj się do systemu bankowości internetowej banku tak jak normalnie to robisz jeżeli
np. chcesz zlecić przelew.
b) Pojawi się ekran „Udzielenie zgody”.
c) Sprawdź poprawność wyświetlonych danych. Pamiętaj o konieczności posiadania
numeru telefonu i adresu e-mail.
d) Wybierz przycisk akceptujący/ zatwierdzający zgodę.
e) Pojawi się ekran „Podpis zgody”. Naciśnij “Akceptuj”.
f) Wpisz kod z SMS i zatwierdź lub potwierdź Aplikacją mobilną. Czekaj. W tym momencie
następuje przekierowanie na stronę PZ.
6) Powinieneś zostać przekierowany na stronę PZ („Rejestracja w Profilu Zaufanym”).
Nadaj sobie „Nazwę użytkownika” której będziesz używał do Profilu Zaufanego,
zaakceptuj regulamin i wybierz przycisk
„Zarejestruj się”

7) Ponownie zostaniesz przeniesiony na stronę logowania systemu bankowości internetowej.
a) Ponownie zaloguj się do systemu bankowości internetowej.
b) Pojawi się ekran „Udzielenie zgody” (z numerem dokumentu z Profilu Zaufanego).
c) Sprawdź poprawność wyświetlonych danych.
d) Następnie wybierz przycisk akceptujący/ zatwierdzający zgodę.
e) Pojawi się ekran „Podpis zgody”.
f) Wprowadź kod z SMS i zatwierdź lub potwierdź Aplikacją mobilną. Czekaj. Zostajesz
przekierowywany na stronę Profilu Zaufanego.

8) Wybierz odpowiedni przycisk w zależności od swojej decyzji.

9) GOTOWE. Już jesteś się na stronie swojego Profilu Zaufanego.

Możesz pobierać raport o danych osobowych klikając w

Opuszczając stronę swojego Profilu Zaufanego pamiętaj o wylogowaniu się (w prawym,
górnym rogu).

