Rejestracja konta e-BOK
Rejestrację można dokonać ze strony logowania za pomocą przycisku „Zarejestruj się”

Na wyświetlonej stronie należy wybrać czy klient jest klientem indywidualnym wtedy w
pierwszym polu wprowadzamy PESL:

Lub czy klient jest klientem instytucjonalnym wtedy w pierwszym polu wprowadzamy NIP:

Następnie należy starannie wypełnić pozostałe pola: numer ewidencyjny nabywcy – numer
powinien być pełny (6 znaków warz z uzupełniającymi zerami z przodu tak jak na fakturze)
, nazwę i adres nabywcy, login – adres e-mail który służy do zarejestrowania konta (na ten
adres będą przychodzić wszelkie wiadomości z systemu e-BOK) i jest jednocześnie loginem
służącym do zalogowania po wykonaniu rejestracji oraz hasło, które należy podawać
podczas logowania. Dodatkowo na dostępnych linkach „regulamin” można przeglądać treść
regulaminu (regulamin należy zatwierdzić) oraz „Klauzula RODO” można przeglądać treść
klauzuli RODO. Po naciśnięciu przycisku „Wyślij” system przeprowadzi wstępna weryfikację
danych , jeżeli dane będą nieprawidłowe rejestracja nie zostanie dokonana i wyświetli się
odpowiedni komunikat:

Jeżeli weryfikacja przebiegnie prawidłowo zostanie wyświetlony komunikat:

Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość w treści której będzie zawarty link
aktywacyjny który należy po otwarciu wiadomości kliknąć, po wykonaniu tej operacji
otworzy się przeglądarka z komunikatem:

Po weryfikacji i skonfigurowaniu konta przez administratora systemu , konto zostanie
aktywowane o czym zostaniecie Państwo poinformowani osobną wiadomością wysłaną na
podany podczas rejestracji adres e-mail. Po otrzymaniu tej wiadomości można zalogowania
się na konto e-BOK i przeglądać udostępnione informacje.

Reset hasła do konta e-BOK
Procedurę inicjujemy za pomocą przycisku „Przypomnij hasło” na głównej stronie EBOK:

Na wyświetlonej stronie należy wybrać czy klient jest klientem indywidualnym - wtedy w
pierwszym polu wprowadzamy PESEL lub jeśli klient jest klientem instytucjonalnym wtedy w pierwszym polu wprowadzamy NIP:

32 7880349

W pozostałych polach należy podać numer ewidencyjny nabywcy – numer powinien być
pełny (6 znaków wraz z uzupełniającymi zerami z przodu tak jak na fakturze) oraz login
(adres e-mail podany podczas rejestracji konta) i nacisnąć czerwony przycisk „Zatwierdź”
UWAGA! Nie zamykaj tego okienka!
Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod aktywacyjny, który należy wkleić do pola na
ekranie przeglądarki i podać nowe hasło oraz je powtórzyć i nacisnąć przycisk „Zmień”

Hasło zostanie zmienione i można przejść do strony głównej aby się zalogować,
jednocześnie na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca
zmianę hasła.
Przepraszamy za niedogodności.
Do Państwa dyspozycji w godz. 7-15 pozostaje wsparcie techniczne pod nr tel. 32 7880 349
lub komórkowym: 512 728 478

