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1. Podporované prohlížeče
Do služby internetového bankovnictví se můžete přihlásit bez ohledu na to, zda jste připojen k internetu
pomocí počítače PC, počítače se systémem Linux nebo počítače Macintosh. Chcete-li využívat nejnovější
funkce internetového bankovnictví, budete potřebovat některý z následujících plně podporovaných prohlížečů:
Safari ve verzi 6.2.5 (pro OS X v10.8); 7.1.5 (pro OS X v10.9) a 8.0.5 (pro OS X v10.10)
Zde jsou aktuální verze podporované Apple v daných OS.
Chrome 29+
Aktuální verze je 42. Chrome vynucuje upgrade ve všech OS.
Internet Explorer 8+
První podporovaná verze IE. Vydaná v březnu 2009. Pouze pro Windows.
Firefox 31+
Jedná se o poslední platnou ESR verzi (extended support release).
Bez ohledu na typ prohlížeče musíte mít pro používání služby Internetového bankovnictví povoleny soubory
cookie. Pokud to prohlížeč umožňuje, povolte také jazyk JavaScript.

2. Přihlášení do Internetového bankovnictví
Před prvním vstupem do Internetového bankovnictví Vám přijde email s přihlašovacími údaji.

Přihlásíte se na webové adrese https://www.equabanking.cz/SME/login.zul, kde vyplníte Přihlašovací číslo a
Heslo. Stránka pro přihlášení je plně zabezpečena všemi bezpečnostními certifikáty a zadané údaje pro
přihlašování jsou přenášené pomocí šifrování.

Následně je potřeba zadat Autorizační kód, který Vám přišel na Váš mobilní telefon formou SMS.

Po prvním přihlášení jste povinen si změnit své Heslo. Zadáte Nové heslo a máte možnost si zvolit, zda chcete
při přihlašování dostávat Přihlašovací SMS kód.

Poté, co kliknete na tlačítko Autorizovat, tak Vám přijde autorizační kód formou SMS zprávy.

Doplníte Autorizační kód, který Vám přišel v SMS zprávě a kliknete na Autorizovat. Tímto jste si vytvořil své
nové heslo, které budete používat pro přihlášení.

3. Výběr Klienta
Pokud máte dispoziční právo u více klientů, tak si zde zvolíte který klientský profil budete obsluhovat.

Na této stránce vidíte účty, ke kterým máte u daného klienta přístup.

Souhrn – celkový přehled (Nezrealizované platby, Transakční historie, Zprávy z banky a Moje účty)
Transakční historie – všechny transakce, které se zúčtovali na účtech, ke kterým máte přístup
Platební příkazy - přehled platebních příkazů
Výpisy z účtů – výpisy v PDF a export výpisů (MultiCash, ABO, XML)
Blokace - transakce platební kartou, exekuce, apod.
Žádosti a nabídky – žádosti o nové účty, přidání disponenta/platební karty a další provedené změny

4. Nastavení

Osobní nastavení – zde si můžete změnit své osobní údaje (přístupové číslo, heslo, korespondenční adresu,
kontaktní telefon, e-mail apod.).
Doporučujeme, abyste si aktivoval Telefonní bankovnictví a vytvořil heslo popř. autorizační PIN kód.
Telefonní číslo pro komunikaci s bankou je +420 222 010 222.

Nastavení společnosti – statutární zástupce může měnit údaje společnosti (email, kontaktní mobilní telefon,
kontaktní pevnou linku a korespondenční adresu), případně může změnit Souhlas se zasíláním marketingových
informací.
Nastavení účtu – statutární zástupce si můžete založit účet, nastavit si název účtu, změnit variantu účtu,
frekvenci a distribuci výpisů.
Dále zde můžete nastavovat Disponentská práva pro Statutární zástupce a Disponenty.
Disponenty máte možnost přidat na kterékoliv pobočce banky nebo přímo v internetovém bankovnictví.
Postup založení je v tomto manuálu uvedený níže.

4.1. Disponentská práva

V rámci nastavení klienta se stanovuje tzv. Disponentský model.
Disponentský model zahrnuje dvě základní pravidla: Nefinanční pravidlo a Finanční pravidlo

4.1.1. Nefinanční pravidlo
Nefinanční pravidlo stanovuje způsob jednání klienta vůči Bance prostřednictvím elektronického bankovnictví
– žádosti o produkt, žádosti o přidání Disponenta, žádosti o vydání karty atd. Nefinanční pravidlo platí pouze
pro Statutární zástupce klienta a nemusí odpovídat způsobu stanovenému v předloženém dokladu o
podnikání. V rámci nefinančního pravidla si může klient určit vlastní způsob podepisování/jednání za
společnost prostřednictvím elektronického bankovnictví. Stanovený způsob podepisování je formou plné moci,
kterou udělují Statutární zástupci právnické osoby při založení klienta. Způsob jednání za klienta je možné
kdykoli změnit – vždy však musí být tato změna provedena novou plnou mocí. Tato plná moc musí být
podepsaná, stejně jako Rámcová smlouva, dle způsobu stanoveném v dokladu o podnikání. Plná moc je
udělena na formuláři „Disponentský model“.

4.1.2. Finanční pravidlo
Finanční pravidlo stanovuje způsob nakládání s finančními prostředky na účtech klienta. Finanční pravidlo je
nastavováno pro Statutární zástupce i pro Disponenty, a to pro každý jednotlivý účet. Každý Statutární
zástupce i Disponent může mít jiné finanční pravidlo, stejně tak mohou mít různá finanční pravidla pro
jednotlivé účty.
Nastavení práv provedete přes – Nastavení – Disponentská práva – v Seznamu Disponentů si vyberete
Statutárního zástupce nebo Disponenta, u kterého chcete nastavit práva k jednotlivým účtům.

Možnosti nastavení Finančních pravidel v rámci Disponentského modelu k Vašim účtům:







Náhled pohybů na účtech
Můžete zadávat jednorázové platby
Můžete zadávat trvalé platby a inkasa
Můžete autorizovat platby do výše nastaveného limitu (autorizace pouze těch plateb, které disponent
nebo statutární zástupce nezadal)
Můžete autorizovat i platby, které jste zadal
Můžete přidat kartu (statutárnímu zástupci nebo disponentovi)

U jednotlivých účtů máte možnost kombinovat jednotlivá pravidla.
Finanční pravidlo u Statutárního zástupce slouží k autorizaci plateb, které by bylo jinak nutné autorizovat dle
nefinančního pravidla.
Finanční pravidlo si může nastavit Statutární zástupce. Pokud společnost zastupuje dva a více Statutárních
zástupců, tak je potřeba nastavení finančního pravidla autorizovat vždy potřebným počtem Statutárních
zástupců.
Tato autorizace se provádí přes – Nastavení – Disponentská práva v seznamu Disponentů si vyberete Zástupce
společnosti (Statutární zástupce) u kterého chcete nastavit práva.

4.2. Nastavení práv k účtům pro Disponenty a nastavení platební karty
Statutární zástupce společnosti nastavuje limity Disponentovi do určité výše.
Pokud má Disponent autorizovat platby, tak musí mít vždy nastavený limit na transakci i denní limit.
Denní limit, ale nesmí být nižší než limit na transakci.
Poté, co jste nastavil limity, máte možnost Přidat kartu. V rámci přidání karty je nutné provést Nastavení
karty.

Poté, co jste nastavil limity na kartě dle měny, tak dáte Pokračovat a dostanete se zpět na původní obrazovku,
kde provedete Autorizaci nastavených limitů a nastavení platební karty.
Autorizaci musí provést vždy potřebný počet Statutárních zástupců. Limity pro platby jsou nastavené v CZK i
pro účty v cizích měnách. Přepočet do měny účtu je prováděn dle typu konverze a aktuálního kurzovního lístku
Banky.
V případě, že Disponent nemá nastavený dostatečný limit k autorizaci plateb, tak platbu může autorizovat jiný
Disponent, který bude mít dostatečný limit nebo Statutární zástupce.

4.3. Limity Statutárních zástupců a nastavení platební karty
Finanční pravidlo u Statutárního zástupce slouží k autorizaci plateb, které by bylo jinak nutné autorizovat dle
nefinančního pravidla.
Finanční pravidlo si může nastavit každý Statutární zástupce. Pokud klienta zastupují dva a více Statutárních
zástupců, tak je potřeba nastavení finančního pravidla u těchto Statutárních zástupců autorizovat vždy
potřebným počtem Statutárních zástupců. Tato autorizace se provádí přes – Nastavení – Disponentská práva
v seznamu Disponentů si vyberete Jednatele (Statutárního zástupce) u kterého chcete nastavit práva.

Denní limit, ale nesmí být nižší než limit na transakci.
Po té, co jste nastavil limity, tak máte možnost Přidat kartu. V rámci přidání karty je nutné provést Nastavení
karty. Nastavení platební karty se provádí stejným způsobem, jako u Disponentů viz. sekce 4.2..
Autorizaci musí provést vždy potřebný počet Statutárních zástupců. Limity pro platby jsou nastavené v CZK i
pro účty v cizích měnách. Přepočet do měny účtu je prováděn dle typu konverze a aktuálního kurzovního lístku
Banky.

Pokud za společnost bude jednat pouze jeden Statutární zástupce, tak může zadat i autorizovat platbu i když
nemá nastavené finanční pravidlo, pokud za společnost bude jednat více Statutárních zástupců a nebudou mít
nastavené finanční pravidlo, tak jeden Statutární zástupce platbu zadá a druhý ji autorizuje.

Autorizace vlastních plateb
Statutární zástupce i disponent má u Práva k účtům - Může autorizovat vlastní platby přednastaveno
nezaškrtnuto.
V případě, že máte zájem o to, aby Disponenti nebo Statutární zástupci měli možnost autorizovat vlastní
platby, které sami zadali je nutné zaškrtnout pole - Může autorizovat vlastní platby.

Zde jsou další možnosti autorizace plateb Statutárními zástupci a Disponenty:









Statutární zástupce zadá i autorizuje platbu (jedná samostatně)
Statutární zástupce nebo Disponent má možnost autorizovat vlastní platby a má dostatečný limit, pro
autorizaci
Statutární zástupce 1 zadá a autorizuje platbu - Statutární zástupce 2 autorizuje platbu (jednají dva
společně)
Disponent zadá a autorizuje platbu (má dostatečný limit dle Finančního pravidla)
Disponent zadá platbu - Stat. zást. autorizuje platbu (Disponent nemá dostatečný limit, nebo nemůže
autorizovat platby, Statutární zástupce jedná samostatně)
Disponent zadá platbu - Stat. zást. 1 autorizuje platbu - Stat. zást. 2 autorizuje platbu (Disponent nemá
dostatečný limit nebo nemůže autorizovat platby, Statutární zástupci jednají společně)
Disponent 1 zadá platbu – Disponent 2 autorizuje platbu (Disponent 1 nemá dostatečný limit, Disponent 2
má dostatečný limit)
Statutární zástupce 1 zadá platbu a autorizuje - Disponent autorizuje platbu (Statutární zástupce 1 jedná
společně, Disponent má dostatečný limit)

V případě autorizace platby může být tato platba autorizována/schválena osobou s dostatečným limitem
pro schvalování nebo dle nefinančního pravidla.

4.4. Přidat disponenta
V Nastavení – Disponentská práva – máte možnost
V rámci žádosti o Přidání disponenta souhlasíte se zpracováním osobních údajů nově přidávané osoby. Plné
znění souhlasu je k dispozici přímo v internetovém bankovnictví.

Po kliknutí na tlačítko Pokračovat se dostanete na stránku, kde vyplňujete osobní údaje o osobě.

Až budete mít vyplněné všechny osobní údaje Disponenta a dáte Pokračovat, tak budete vyplňovat práva
k účtům, ke kterým chcete, aby měl Disponent přístup. Případně můžete Disponentovi zažádat o platební
kartu. Přidat platební kartu můžete pouze u běžných účtů.

Po zaškrtnutí pole Přidat kartu je nutné nastavit limity na platební kartě dle měny. Pokud žádáte o několik
platebních karet, tak je potřeba nastavit limity u všech karet.

Po nastavení karet klikněte na tlačítko Pokračovat.
Po doplnění práv a nastavení karet zbývá už jen vybrat, zda chcete, aby byl v případě potřeby nový Disponent
zdarma ověřen kurýrem nebo na pobočce banky.

Po odeslání žádosti o přidání disponenta máte možnost sledovat stav žádosti v Přehledu – Žádosti a nabídky.

5. Založení účtu
Po přihlášení do Internetového bankovnictví máte možnost si založit nový účet pomocí tlačítka.

Založit si můžete běžné, spořicí účty a termínované vklady v měnách CZK, EUR a USD.
Podmínkou založení termínovaného vkladu je založený běžný účet ve stejné měně, jako nově zakládaný
termínovaný vklad.
Založit účet nebo termínovaný vklad a následnou autorizaci může provést pouze statutární zástupce dle
nastaveného nefinančního pravidla.
V Nastavení – Nastavení účtu – Zažádat o zrušení účtu můžete požádat i o zrušení účtu. Zrušit lze pouze účet,
ke kterému není otevřený termínovaný vklad a nejedná se o poslední běžný nebo spořicí účet Klienta.

6. Depozita
V sekci Depozita máte k dispozici záložku Spořicí účty a Termínované vklady.

6.1. Spořicí účty
Pro založení spořicího účtu klikněte na tlačítko
, vyplňte měnu spořicího účtu, zvolte si frekvenci a
způsob zasílání výpisů. Spořicí účet je možné založit v měnách CZK, EUR a USD. Založit spořicí účet a následnou
autorizaci může provést pouze statutární zástupce dle nastaveného nefinanční pravidla.

V záložce Spořicí účty máte k dispozici Aktivní i Zrušené spořicí účty. V detailu spořicího účtu můžete měnit
název spořicího účtu, frekvenci a způsob zasílání výpisu.

6.2. Termínované vklady
Pro založení termínovaného vkladu klikněte na tlačítko
, zvolte si název, vyberte si číslo
přidruženého běžného účtu, od kterého se bude odvíjet měna termínovaného vkladu, zadejte výši vkladu a
zvolte si délku vkladu. Termínovaný vklad je možné založit v měnách CZK, EUR a USD.
Požadovaná minimální výše vkladu je 20 000 CZK / 1 000 EUR / 1 000 USD. Založit termínovaný vklad a
následnou autorizaci může provést pouze statutární zástupce dle nastaveného nefinanční pravidla.

V záložce Termínované vklady máte k dispozici Aktivní i Zrušené termínované vklady. V detailu termínovaného
vkladu můžete měnit pouze název tohoto vkladu.

7. Platební karty

V internetovém bankovnictví máte možnost v sekci Karty vybrat
-

Přehled karet
Karetní transakce
Karetní blokace

V sekci Přehled karet je tlačítko Zažádat o platební kartu, pomocí kterého si může Statutární zástupce požádat
o platební kartu pro sebe a případně pro Disponenty.

V žádosti o novou platební kartu vybere Držitele karty a k jakému účtu chcete kartu vydat a kliknete na Další.

V Nastavení karty můžete upravit/nastavit limity na platební kartě a klikne na Pokračovat.

Po té již pouze zadáte Autorizační kód a kliknete na Autorizovat.

Po autorizaci žádosti se Vám zobrazí informace o platební kartě v sekci Přehled karet. Dále v této sekci vidíte
všechny platební karty, které jsou v různých stavech (Karta ve výrobě, Neaktivní, Aktivní, Dočasně zablokovaná
a Trvale zablokovaná/Zrušená).
Pokud je karta ve stavu Neaktivní, tak je potřeba, aby si držitel karty poté, co mu bude platební karta
v neporušené obálce doručena, nastavil PIN a platební kartu zaktivoval.

S platební kartou ve stavu Aktivní je možné provádět několik operací.
Rozdíl je, pokud do sekce Karty vstoupí Statutární zástupce nebo Držitel karty.
Statutární zástupce vidí všechny platební karty. Má možnost u těchto karet nastavit a měnit denní limity,
zablokovat / zrušit kartu a nechat případně kartu vyměnit, např. z důvodu jejího poškození.
Držitel karty má pouze právo náhledu na denní limity, může si změnit PIN a může také kartu zablokovat.
V případě že Statutární zástupce je i Držitelem karty, tak má navíc práva provádět operace, jako Držitel karty.
Blokace karty
Pokud Statutární zástupce/Disponent zjistí, že postrádá svou platební kartu (ztracená, odcizená), tak má
možnost tuto platební kartu zablokovat přímo v internetovém bankovnictví.
Existují dva typy blokací
-

Dočasná – karta je zablokovaná na 24 hodin
Trvalá – karta je trvale zablokovaná

Pokud je karta dočasně zablokovaná, tak je možné tuto kartu do 24 hodin odblokovat. V případě, že karta
nebude v tomto termínu odblokovaná, přechází do stavu Trvalá blokace.
Pokud je karta již trvale zablokovaná, tak se již nedá odblokovat a je možné kartu nechat vyměnit. Tuto
výměnu je možné provést v detailu karty.
Nastavení limitů na platební kartě
Na platebních kartách jsou nastaveny 2 typy limitů:
•
•

Celkový limit
Dílčí limity – Výběr z bankomatu, Platba u obchodníka, Platba na internetu, Platba přes telefon/email
(MO-TO)

Všechny limity jsou denní. Do limitů se započítávají transakce v rámci aktuálního dne (00:00 – 23:59 hod).
Celkový limit
Celkový limit je maximální částka, kterou lze prostřednictvím platební karty z účtu čerpat. Celkový limit není
možné v průběhu dne překročit. Ze strany banky je jeho výše přednastavena dle měny karty.

Dílčí limity
Dílčí limity stanovují výši denního objemu transakcí pro jednotlivé typy transakcí. Výše dílčího limitu nemůže
být vyšší než Celkový limit. Součet Dílčích limitů může být vyšší než Celkový limit. V případě, že je součet Dílčích
limitů vyšší než Celkový limit budou provedeny/autorizovány transakce pouze do Celkového limitu – dle pořadí
autorizace. Transakce nad Celkový limit budou odmítnuty. Dílčí limity jsou přednastaveny ze strany banky dle
měny karty.
Navýšení celkového limitu platební karty
Žádost o navýšení celkového limitu může zadat pouze statutární zástupce. O navýšení může požádat přímo
v detailu platební karty, kde upraví/navýší částku celkového limitu. Tato žádost musí být následně plně
autorizována dle nefinančního pravidla.
Navýšení celkového limitu podléhá schválení bankou.

Aktuální stav žádosti máte k dispozici v Přehledu - Žádosti a nabídky.

Níže je tabulka aktivit a rolí podle, kde jsou rozdělená práva pro Statutární zástupce a Držitele karty.

Žádost o platební kartu
Aktivace karty
Nastavení/změna PIN
Výměna karty
Zobrazení limitů
Editace limitů
Blokace - dočasná
Odblokování karty
Blokace - trvalá
Žádost o výměnu karty
Zrušení karty

Statutární
zástupce
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Držitel karty
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne

8. Jednorázové platby

Tuzemská platba – platba v rámci ČR v měně CZK
Převody mezi účty (i účty vedenými v cizí měně) – pokud máte více účtů např. BÚ a SÚ, tak nemusíte vypisovat
čísla účtů, pouze si vyberete z jakého a na jaký účet budete poukazovat finanční prostředky
Europlatba – platba směrovaná do/z Evropského hospodářského prostoru, v měně EUR, s uvedením platného
čísla účtu příjemce / plátce ve formátu IBAN, BIC poskytovatele příjemce / plátce a s typem poplatku SHA. U
platby nejsou žádné specifické požadavky na zpracování. Můžete využít i pro převod prostředků v rámci banky
v EUR.
Zahraniční platba – všechny ostatní zahraniční platby, jak v rámci EHP/EU, tak i do jiných zemí v měnách
uveřejňovaných v kurzovním lístku Banky. Můžete využít i pro převod cizí měny v rámci banky.
Import příkazů – slouží k importu dávek příkazů z Vašeho účetního systému do Internetového bankovnictví
Šablony – můžete si zadat šablony pro platby, které děláte opakovaně a nechcete nebo je nemůžete zadat,
jako trvalou platbu.

8.1. Tuzemská platba

Povinná pole jsou:
Částka
Datum platby
Číslo účtu Příjemce
Po zadání dat do formuláře platebního příkazu kliknete na tlačítko Zkontrolovat a podepsat. Pokud máte
dostatečná práva na autorizaci plateb, příkaz autorizujete pomocí Autorizačního kódu. Pokud dostatečná
práva na autorizaci plateb nemáte, odešlete platební příkaz do Čekárny, kde bude platební příkaz čekat na
autorizaci (např. Statutárním zástupcem nebo Disponentem, který má oprávnění na autorizaci plateb
v dostatečné výši).
Expresní platba – Banka je povinna odepsat peněžní prostředky z účtu plátce v Obchodní den, který Klient
uvedl jako den splatnosti. Expresní platba může být zadána pro daný Obchodní den pouze do 12:00 hodin.
Banka se zavazuje, že v případě zadání tuzemského platebního příkazu s prioritou expresní odešle částku ve
prospěch banky příjemce ještě týž Obchodní den. Platba je zpoplatněna dle ceny uvedené v sazebníku
poplatků.
Kliknutím na tlačítko Použít šablonu platby, se Vám zobrazí všechny šablony, které jste si vytvořil.

8.2. Převod mezi účty
Povinné pole je pouze částka a zvolíte si měnu, v jaké chcete provádět převod. Zde provádíte převody mezi
účty, ke kterým máte dispoziční oprávnění v rámci klientského profilu.

8.3. Zahraniční platba

Částka – v měně, kterou si zvolíte dle možného výběru. Automaticky se přepočítá do měny Vašeho účtu, částka
přepočtu je pouze orientační.
Poplatky – výběr mezi SHA, OUR a BEN, podle Vašeho výběru Vám budou účtovány poplatky
Datum platby – den, kdy je platba splatná
Číslo účtu / IBAN – národní nebo mezinárodní formát čísla účtu
Jméno a adresa příjemce – pole se může rozdělit do více řádků dle potřeby
Název a adresa banky příjemce – pole se může rozdělit do více řádků dle potřeby
BIC / SWIFT kód banky
Zpráva pro příjemce – např. číslo faktury, popis platby apod.
Expresní platba - Banka je povinna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta v pozici plátce v den splatnosti
nebo v okamžiku přijetí Platebního příkazu, pokud byl takový Platební příkaz zadán do 12:00 hodin
Obchodního dne. Banka se zavazuje, že v případě zadání zahraniční Platební transakce s prioritou expresní
odešle částku Platební transakce ve prospěch banky příjemce ještě týž den. Platba je zpoplatněna dle ceny
uvedené v sazebníku.
*označené - jsou povinná pole
Poté, co zadáte kompletní údaje, kliknete na tlačítko Zkontrolovat a podepsat, přijde Vám Autorizační kód
SMS zprávou. Zadáte tento kód a kliknete na tlačítko Autorizovat.

8.4. Europlatba
-

Totožné zadání jako u zahraniční platby
V tomto případě si nemůžete vybrat z varianty poplatků. Varianta poplatku je vždy SHA.
Nemusíte zadávat název a adresu banky příjemce

9. Import příkazů z účetních systémů
Zde máte možnost importovat dávky příkazů z Vašeho účetního systému do Internetového bankovnictví.
Internetové bankovnictví podporuje formát souborů:
-

ABO
MULTICASH

Přes tlačítko Výběr souboru si vyberete z adresáře ve Vašem PC soubor s dávkou příkazů, který jste si vytvořil
ve Vašem účetním systému.

Vybraný soubor 20140116.kpc nyní můžete naimportovat do Internetového bankovnictví pomocí tlačítka
Importovat.

Zde je seznam všech příkazů, které jste naimportovali. Pokud v příkazech není žádná chyba, máte možnost je
Autorizovat, jako hromadnou platbu nebo je Uložit do čekárny. V čekárně máte následně možnost autorizovat
zadané příkazy hromadně – Importy čekající na autorizaci.

Pokud společnost zastupuje více statutárních zástupců a nemají dostatečný limit pro autorizaci, tak
se po autorizaci jedním statutárním zástupcem příkazy přesunou do Čekárny – Importy čekající na
autorizaci, kde čekají na autorizaci dalším statutárním zástupcem.

Poté, co kliknete na detail Importu, tak se Vám zobrazí seznam platebních přkazů, které můžete Autorizovat.

Plně autorizované platební příkazy, se přesunou do složky Platební příkazy, kde čekají na zpracování, a to
podle data splatnosti.

10. Export výpisů a transakční historie do účetních systémů
10.1.

Export výpisů

V záložce Výpisy z účtu – Export výpisů jsou k dispozici elektronické výpisy ve vybraných formátech, ABO,
MultiCash a XML. Výpis se generuje automaticky podle zvolené frekvence (denní po pohybu, týdenní a
měsíční). Bližší specifikace vybraných formátů jsou k dispozici na webových stránkách banky.

10.2.

Export transakční historie

V záložce Transakční historie – Export do MultiCash nebo Export do ABO – máte možnost si vytvořit soubor s
exportem transakční historie z Vašich účtů do účetního systému ve formátu MultiCash nebo ABO.

Bližší specifikace importních a exportních souborů je k dispozici na webových stránkách banky.

11. Opakované platby

Nezrealizované (svolení k inkasu, trvalé příkazy)
Svolení k inkasu
Trvalé příkazy

11.1.

Svolení k inkasu

Zadání
Povinná pole jsou:
Název svolení k inkasu
Limit inkasa
Číslo účtu Příjemce

Poté, co zadáte kompletní údaje, kliknete na tlačítko Zkontrolovat a podepsat, obdržíte Autorizační kód SMS
zprávou. Zadáte tento kód a kliknete na tlačítko Autorizovat.
Změnu Svolení k inkasu nelze provést.
Zrušení Svolení k inkasu – kliknete na název Inkasa - pokračujete přes Žádost o zrušení inkasa – Zadáte
autorizační kód, který přišel SMS zprávou – kliknete na tlačítko Autorizovat – Svolení k inkasu se zruší.

11.2.

Trvalé příkazy

Zadání
Povinná pole jsou:
Název Trvalého příkazu
Částka
Datum první platby – od tohoto data se odvíjí pravidelná platba
Frekvence (denní, týdenní, měsíční…)
Číslo účtu příjemce
Poté, co zadáte kompletní údaje, kliknete na tlačítko Zkontrolovat a podepsat, obdržíte Autorizační kód SMS
zprávou. Zadáte tento kód a kliknete na tlačítko Autorizovat.
Změnu Trvalého příkazu nelze provést.
Zrušení Trvalého příkazu – kliknete na název Trvalého příkazu - pokračujete přes Žádost o zrušení trvalého
příkazu – Zadáte autorizační kód, který přišel SMS zprávou – kliknete na tlačítko Autorizovat – Trvalý příkaz se
zruší.

12. Čekárna
V čekárně zůstávají:
Plánované platby – jedná o platby, které ještě nebyly zpracovány, např. z důvodu na účtu plátce není dostatek
finančních prostředků k jejich provedení nebo se jedná o platby s budoucím datem splatnosti.
Platby čekající na autorizaci – jednorázové nebo trvalé platby čekají na autorizaci Statutárním
zástupcem/Disponentem, který má dostatečná práva na autorizaci.
Importy čekající na autorizaci – jedná se o tuzemské nebo zahraniční platby, které byly naimportovány a čekají
na autorizaci Statutárním zástupcem/Disponentem, který má dostatečná práva na autorizaci.
Žádosti čekající na autorizaci – přidání účtu, přidání Disponenta nebo limity u Statutárních zástupců a
Disponentů, pokud bude k autorizacím žádostí zapotřebí minimálně dvou Statutárních zástupců.

13. Úvěry

V záložce Úvěry klikněte na Číslo úvěrového produktu - zobrazí se Detail úvěrového produktu a v samostatné
záložce Výpisy se zobrazí všechny výpisy z úvěrových produktů.

V záložce Výpisy jsou uložené všechny výpisy z Vašeho úvěrového produktu.

14. Upozornění
V záložce Upozornění máte možnost si vybrat, k jakému produktu (Účty, Karty) chcete dostávat SMS nebo emailové upozornění.

14.1.

Upozornění k účtům

V záložce Účty si můžete vybrat mezi několika typy upozornění.
-

Pravidelný přehled zůstatku na účtu
Změna zůstatku na účtu
Příchozí/odchozí platba

Poté, co jste si vybral typ upozornění, kliknete na tlačítko Přidat, vyberete si účet, ke kterému chcete dostávat
upozornění a vyplníte podmínky zasílání.

Doplníte e-mail a/nebo telefonní číslo a kliknete na tlačítko Uložit.
Upozornění může nastavit pouze statutární zástupce. Upozornění, která budou zasílána určitým typem
kontaktního kanálu, mohou být zpoplatněná. Výše poplatku je uvedena v aktuálním Sazebníku poplatků.

14.2.

Upozornění ke kartám

V záložce Karty máte možnost si vybrat mezi několika typy upozornění.
-

Aktivace karty
Dočasná blokace karty
Expirace dočasné blokace karty
Konec platnosti karty
Neúspěšná autorizace
Úspěšná autorizace
Odblokování karty
Trvalá blokace karty
Vydání náhradní karty
Změna PINu
Změna transakčních limitů
Zrušení karty

Poté, co jste si vybral typ upozornění, kliknete na tlačítko Přidat, vyberete si platební kartu, ke které chcete
dostávat upozornění.

Doplníte e-mail a/nebo telefonní číslo a kliknete na tlačítko Uložit.
Upozornění může nastavit pouze statutární zástupce. Upozornění, která budou zasílána určitým typem
kontaktního kanálu, mohou být zpoplatněná. Výše poplatku je uvedena v aktuálním Sazebníku poplatků.

15. Odhlášení z Internetového bankovnictví
Pokud se chcete odhlásit z internetového bankovnictví, klikněte na tlačítko Odhlásit, které je umístěné
v pravém horním rohu obrazovky.

