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Přihlášení
Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví.
Stránka pro přihlášení je plně zabezpečena všemi bezpečnostními certifikáty
a zadané údaje pro přihlašování jsou přenášené pomocí šifrování.
Pro přístup do aplikace mobilního bankovnictví musíte nejprve tuto funkci
povolit v sekci “NASTAVENÍ” v internetovém bankovnictví. Pro přihlašování
do aplikace mobilního bankovnictví si zde nastavíte heslo. Heslo musí
obsahovat právě 6 čísel. Čísla nemohou tvořit sekvence po sobě jdoucích
čísel.
Na stejném místě nastavte také PIN pro mobilní autorizaci plateb. Aplikaci
mobilního bankovnictví můžete v omezené míře využívat i bez zadání PIN,
nebudete ale schopni zadávat platební příkazy a další operace.
Přihlašovací jméno je shodné jako pro přihlášení do internetového
bankovnictví.
Pokud jste užívání aplikace povolili a nastavené heslo pro přístup přesto
nefunguje, kontaktujte Klientské centrum Equa bank +420 222 010 222.
Pro Vaše pohodlí je vám k dispozici 7 dní v týdnu.
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Přehled
Seznam všech Vašich účtů a termínovaných vkladů, včetně jejich účetních
a disponibilních zůstatků.
Po rozkliknutí názvu se zobrazí detaily daného účtu.
•

Účetní zůstatek

Nejsou zohledněny blokace, nezúčtované operace a částka povoleného
kontokorentu.
•

Disponibilní zůstatek

Částka, která je k danému dni na účtu okamžitě k dispozici. V případě
povoleného přečerpání částka zahrnuje i výši tohoto kontokorentu.
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Transakční historie
Všechny transakce na Vašich účtech, příchozí i odchozí platby, zúčtovaní
poplatků a úroků.
Realizované transakce jsou přidávány do přehledu transakční historie podle
data realizace. Příchozí i odchozí transakce jsou vždy zobrazeny
jako jednotlivé položky spolu se součtem všech poplatků, které se k ní
vztahují. Po rozbalení detailu transakce se zobrazí všechny informace,
které se k transakci pojí, podrobné rozepsání poplatků nebo informace
o kurzu, ve kterém byla transakce realizována.
V přehledu vidíte název nebo číslo protiúčtu, které se k realizované transakci
vztahují.
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Jednorázové platby / Tuzemská platba
Tuzemské platby jsou všechny převody finančních prostředků v CZK
v rámci ČR.
Pro
zadání
tuzemské
platby
vyplňte
formulář
postupně
po jednotlivých polích nebo využijte možnosti vytvořit platbu
z šablony. Jednotlivá pole formuláře nové tuzemské platby
jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna.
Pokud pole nevyplníte, budete k vyplnění polí vyzváni. Pokud si nejste jisti,
využijte nápovědu.
Z nabídky zvolte jeden ze svých účtů, ze kterého bude platba odeslána.
Máte k dispozici všechny účty, které je možno pro danou tuzemskou platbu
použít. U každého účtu najdete jeho podrobnější specifikaci - číslo, měnu
a název.
Pro převody v rámci Equa bank (kód banky 6100) můžete zvolit jakékoliv
datum (pracovní dny, víkendy i svátky) – v rámci Equa účtů můžete
převádět platby 24 hodin 7 dní v týdnu. Pro ostatní převody v rámci ČR
musí být den splatnosti dnem pracovním.
Pro tuzemské platby můžete zvolit prioritu Standardní nebo Expresní.
Expresní platba může být zadána pro daný den pouze do 12:00 hodin.
V případě zadání tuzemského platebního příkazu s Expresní prioritou
se banka zavazuje k převedení částky ve prospěch banky příjemce ještě
týž den.
Realizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií.
Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby
můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu.
O provedení platby můžete být informováni SMS zprávou
nebo e-mailem. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům.
Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje
o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si navolit, v jakém případě chcete
být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni.
Uložením do "ČEKÁRNY" získáváte možnost odeslat platbu později
nebo autorizovat více plateb najednou.
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Jednorázové platby / Tuzemská platba
Autorizace domácí platby
Pro autorizaci platby zadejte PIN, který jste si nastavili ve svém účtu
internetového bankovnictví.
Stiskem tlačítka
ke zpracování.

„POTVRDIT“

je

platba

autorizována

a

odeslána

Jako potvrzení úspěšné autorizace se na Vaší obrazovce objeví potvrzení
o přijetí platby ke zpracování bankou. V tuto chvíli zadanou platbu můžete
zkontrolovat v sekci „TRANSAKČNÍ HISTORIE“.
PIN pro certifikaci plateb v aplikaci mobilního bankovnictví, je nutné
si předem nastavit v internetovém bankovnictví v sekci „NASTAVENÍ
PŘIHLÁŠENÍ“.
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Jednorázové platby / Převod mezi mými účty
Pro převod mezi vlastními účty vyplňte formulář postupně
po jednotlivých polích nebo využijte možnosti vytvořit platbu
z šablony. Z nabídky zvolte jeden ze svých účtů, ze kterého bude platba
odeslána. Máte k dispozici všechny účty, které je možno
pro danou tuzemskou platbu použít. U každého účtu najdete
jeho podrobnější specifikaci - číslo, měnu a název.
V případě, že odesíláte jinou měnu, než ve které je veden Váš účet, zobrazí
se přepočet částky v měně Vašeho účtu. Částka v měně účtu je pouze
orientační přepočet dle právě platného kurzovního lístku. Při realizaci platby
bude použit platný kurzovní lístek ve chvíli zpracování, přepočet se proto
může lišit v závislosti na vývoji kurzu.
Pro převody v CZK můžete zvolit jakékoliv datum (pracovní dny, víkendy
i svátky). V rámci Equa účtů v CZK můžete převádět platby 24 hodin 7 dní
v týdnu. Pro ostatní převody musí být den splatnosti dnem pracovním.
Zrealizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií.
Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby
můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností
je přiřazení platby ke kategorii v „TRANSAKČNÍ HISTORII“
nebo v „ČEKÁRNĚ PLATEB“.
O provedení platby můžete být informováni SMS zprávou
nebo e-mailem. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům.
Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje
o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si zvolit, v jakém případě chcete
být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni.
Uložením do "ČEKÁRNY" získáváte možnost odeslat platbu později
nebo autorizovat více plateb najednou.
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Čekárna plateb
Přehled všech plánovaných autorizovaných plateb a plateb čekajících
na autorizaci.
•

Plánované platby

Realizují se podle zadaného dne splatnosti. Přehled obsahuje všechny
jednorázové i trvalé platby. V případě trvalých plateb jde vždy o nejbližší
naplánovanou platbu. Po kliknutí na název platby je zobrazen detail platby.
•

Platby čekající na autorizaci

Byly vytvořeny, ale nebyly autorizovány. Bez autorizace nemohou být
odeslány a je možné je upravovat nebo zrušit. Po kliknutí
na název platby je zobrazen detail platby.
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Zprávy
Přehled všech novinek a informací z Equa bank. Po kliknutí na zprávu je
zobrazen její detail.
Tuto sekci můžete prohlížet i bez nutnosti přihlášení k aplikaci mobilního
bankovnictví.

8 / Září 2011

Bankovní kontakty
Přehled všech důležitých kontaktů pro komunikaci s Equa bank.
Pro Vaše pohodlí je vám k dispozici každý den Klientské centrum Equa
bank od 9.00 do 21.00
Tuto sekci můžete prohlížet i bez nutnosti přihlášení k aplikaci mobilního
bankovnictví.
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