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1

Interne
etové banko
ovnictví Eq
qua bank

je primárním
p
násstrojem, který slouží klientům
m k:
bsluhování klie
entových účtů
/ob
ovádění platebního styku
/pro
s
/zřiizování nových produktů a služeb
ehledu o plate
ebních kartách
h
/pře
bsluhování pla
atebních karet
/ob
ehledu o realizzovaných i plá
ánovaných tra
ansakcích
/pře
ehledu o půjčkkách
/pře
ovádění změn
n v nastavení
/pro
skání výpisu z účtu
/zís
omunikování n
novinek směrem z banky ke klientům
/ko

o bankovnictví se klient přih
hlásí na www.e
equabanking.c
cz
Do internetového

2

Bezpeč
čnost

Do internetového
o bankovnictví se může klie
ent přihlásit ihn
ned po obdrže
ení přihlašovac
cích údajů, teddy po dokonče
ení
dosti o účet u Equa bank. Aktivní
A
operace
e – změny nasstavení a platb
by – může pro
ovádět až po ppodpisu Rámc
cové
žád
sm
mlouvy. Všechn
ny aktivní operace jsou následně potvrzovvány autorizačním kódem, který je zaslánn jako SMS na
a ověřené
mo
obilní telefonníí číslo.
Pro
o autorizaci pla
atby stiskněte
e tlačítko Vyge
e jednorázový autorizační kó
ód
enerovat nový autorizační kó
ód. Poté bude
ode
eslán formou S
SMS zprávy na
n mobilní tele
efon. Obdrženýý autorizační kód je třeba opsat do pole A
Autorizační kó
ód. Na
zad
dání kódu je ččasový limit na
astaven na 5 minut.
m
Stiskem
m tlačítka Potv
změna autorizzována a odes
slána ke
vrdit je platba/z
zprracování.

3

Přihláš
šení do inte
ernetového
o bankovnic
ctví

Po dokončení žá
ádosti o účet v Equa bank se automatickyy generuje e-m
mail Jednorázo
ové přihlašovaací údaje pro vstup
v
m platnost 3
30 dnů.
do internetového
o bankovnictvíí. Tyto údaje mají
cky a je platné
é pro přihlášen
ní k službám internetového,, mobilního i
Přiihlašovací čísllo - je generovváno automatic
tele
efonního bankkovnictví Equa
a bank. Pokud klientovi navrržená kombina
ace nebude vy
yhovovat, můžže si ji kdykoliv změnit
v sekci Nastaven
mého bankovnictví v interne
etovém banko
ovnictví. Nově zvolené Přihlaašovací číslo je číselný
ní / Služby přím
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kód
d obsahující 8
8-16 znaků, ne
esmí být tvořen
no sekvencí p
po sobě jdoucíích nebo opak
kujících se číseel. Přihlašovací číslo
mů
ůže měnit klien
nt jednou za 10 dnů.
ě budete vyzvááni k jeho změ
ěně.
Heslo - je platné pouze pro prvvní přihlášení do Internetovvého bankovnictví, následně
Nově zvolené he
eslo je platné pro
p přihlášení do internetovvého i mobilníh
ho bankovnictv
ví a jedná se o kombinaci 8-14
8
aků, které nejssou po sobě jd
doucí a obsah
hují alespoň je
edno velké písmeno a číslici.
zna
Pro
o další přihláše
ení se používá
á přihlašovacíí číslo (nové, v případě, že si
s ho klient zm
měnil) a nové hheslo.
V případě
p
dalšícch změn hesla - v průběhu po
p sobě jdoucíích 24 měsíců
ů se heslo nesmí opakovat.
Jed
dnorázové přih
hlašovací úda
aje mají platno
ost 30 dnů. V p
případě, že up
plynulo již více
e než 30 dnů a přihlašovací údaje
neffungují, klient kontaktuje na
aše Klientské centrum
c
na tellefonní lince +420
+
222 010 222, kde vygeenerují přihlašovací
úda
aje nové. Tyto
o nové údaje mají
m platnost 30
3 dnů.
Prv
vní přihlášení
Příístup do intern
netového bankkovnictví je na www.equaba
anking.cz

Zm
měna hesla při prvním přihlášení do intern
netového bankkovnictví
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Inte
ernetové bankkovnictví – klie
ent před podpiisem Rámcové
é smlouvy

4

Chybné
é přihlášen
ní / Zapome
enuté přihla
ašovací úd
daje

Pokud klient zad
dá třikrát po so
obě nesprávné
é heslo, bude přístup do inte
ernetového ba
ankovnictví naa 5 minut doča
asně
blokován. V přřípadě, že i ná
ásledně zadá heslo třikrát ne
esprávně, úče
et bude zablok
kován trvale. V případě trva
alé
zab
blo
okace je třeba kontaktovat Klientské
K
centrrum na telefon
nním čísle +42
20 222 010 222 nebo navštíívit některou z našich
pob
boček. Tyto no
ové údaje majjí platnost 10 dnů.
d
Ste
ejně je třeba p
postupovat i v případě, že klient přihlašova
ací údaje zapo
omene.

5

Info bo
oxy a Kateg
gorizovaná nápověda

Nevíte si s něčím
m rady?
Pro
o rychlou nápo
ovědu slouží Info box, který se zobrazuje napravo na každé
k
stránce při kliknutí naa aktivní pole. Informuje
o aktuálním
a
poli.
Pro
o komplexnějšší nápovědu – kategorizovanou nápovědu
u, může klient kliknout na ikonu
, kde jsou detailnější informa
ace k dané sekkci.

6

Přehled
d / Souhrn

Pře
ehled interneto
ového bankovvnictví je úvodní stránka, na
a které najdete
e Rychlý přehle
h a Moje
ed o poslednícch transakcích
ním otevřenýcch účtů.
účtty se zobrazen
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V Rychlém
s
lze vidě
ět Poslední tran
zuje do sekce
e kompletní Tra
R
přehlledu na levé straně
ransakční histo
orie), kde
nsakce (odkaz
je zobrazených
z
6 posledních zaúčtovaných
z
transakcí.
Po rozkliknutí jed
dnotlivé platbyy se zobrazí detail konkrétn í platby.

d Equa bank a statusy žádo
ostí klienta.
Zprrávy - nepřečttené zprávy od

d všech klienttových účtů – běžných účtů,, spořicích účttů
Na pravé straně v sekci Moje účty je přehled
ermínovaných vkladů, a to včetně
v
zobraze
ení účetního i disponibilního
o zůstatku a blokovaných prrostředků.
i te
e blokovaných
h prostředků na
n jednotlivých
h účtech. Blokace částky mů
ůže vzniknout například při karetních
Blo
okováno - výše
ope
eracích nebo z důvodu exekkuce.
k
nejsou
u zohledněny blokace
b
(nezú
účtované opera
race).
Účetní zůstatek – aktuální stavv na účtu, ve kterém
álně na účtu k použití.
sponibilní zůsttatek - částka, která je aktuá
Dis

Název účtu, blokkováno a dispo
onibilní zůstatek odkazují do
o detailu. Kaž
ždý účet je možné pojmenovvat – název může
obs
sahovat až 20
0 znaků.
V Detailu
e uveden IBAN
N, úroková saz
zba a možnostt změnit název
v účtu a způso
ob zasílání výýpisu.
D
účtu je

Stránk
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7

Přehled
d / Transak
kční historiie

V Transakční
T
hisstorii se zobrazují všechny zaúčtované
z
tra
ansakce – příc
chozí a odcho
ozí platby, popplatky, úroky a srážkové
dan
ně.
Pro
o lepší orienta
aci je možné trransakce filtrov
vat podle konkkrétního účtu, částky, data realizace, čísl a účtu příjemc
ce,
varriabilního symbolu, typu platby nebo konk
krétní kategoriie.
Sez
znam transakkcí (celý nebo s filtrovanými daty), je možn
né tisknout, ex
xportovat do fo
ormátu XML nnebo CSV pro použití
v účetních
ú
progra
amech.
Po rozkliknutí de
etailu transakcce se zobrazí všechny
v
inform
mace, které se
e k transakci vztahují
v
– popllatek, směnný
ý kurz
a podobně.
p
Vše
echny realizovvané (příchozí i odchozí) tra
ansakce moho
ou být přidávány do jednotliv
vých kategoriíí buď při samo
otné
tvo
orbě platby, ne
ebo automatickky nastavením
m pravidel pro kategorie platteb (v sekci Nastavení).
N
U transakcí
t
zařa
azených do ně
ěkteré z katego
orií je vedle tyypu platby uveden název kattegorie. Platbyy nezařazené, je možné
do kategorie sna
adno přidat klikknutím na Ikon
nu
Přidat kkategorii.
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8

Přehled
d / Výpisy z účtu

Výp
pisy z účtů jso
ou archivoványy v internetové
ém bankovnicctví ve formě standardních
s
měsíčních
m
výppisů, které lze stáhnout
a uložit
u
ve formá
átu PDF. Výpiss za daný kale
endářní měsíc je v IB uložen
n v průběhu ná
ásledujícího m
měsíce.
V případě,
p
že klie
ent potřebuje výpis potvrzený bankou, kliikne na ikonu obálky Zaslat poštou. Tato služba je zpoplatněna
dle
e aktuálního Sa
azebníku poplatků a výpis bude
b
zaslán n
na koresponde
enční adresu.

Trv
valou změnu v zasílání výpisu lze provéstt v Detailu účt u, kam se lze dostat kliknutím na konkréttní název účtu
u.
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9

Přehled
d / Žádosti//Nabídky

V této sekci lze p
požádat o otevvření nového produktu - běžžného účtu, sp
pořicího účtu, termínovanéhho vkladu nebo půjčky.
ačí vybrat konkrétní typ prod
duktu a vytvořřit žádost. Kažždý produkt lze
e pojmenovat. Maximální déélka názvu účttu je
Sta
20 znaků.
av konkrétní žá
ádosti může klient
k
sledovat hned v poli po
od možnostmi výběru Žádo
Sta
osti.

10
1

Přehled
d / Nezrealiizované pla
atby

Zde
e najde klient všechny odch
hozí platby z účtů,
ú
které neb
bylo možno zrealizovat, a to
o jednorázové i opakované.
Nezrealizovanou
u platbu oznam
muje červené kolečko u názzvu sekce.
atby lze filtrova
at dle účtu, da
ata nebo částk
ky. U každé pla
ateb je uveden
n důvod, kvůli kterému nebyyla platba zpra
acována.
Pla
Pla
atbu lze se ste
ejnými parame
etry odeslat zn
novu nebo ji sm
mazat.
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11
1

Přehled
d / Blokace
e

Zde
e je přehled vššech aktuálnícch blokací (blo
okované částkky) na klientov
vých účtech - karetní
k
blokacce, exekuce a hypoteční
splátky. Blokované částky je možné
m
filtrovatt podle konkré
étního účtu, čá
ástky, období a typu blokacee.
ehled blokací (celý nebo s fiiltrovanými da
aty) je možné vvytisknout.
Pře

12
1

Jednorrázové plattby / Tuzem
mská platba
a

Pro
o zadání tuzem
mské platby sllouží formulář Tuzemská pla
ář lze vyplnit postupně po jeednotlivých polích, nebo
latba. Formulá
vyttvořením platb
by z předdefino
ované šablony
y. Tuzemské platby jsou všechny
ednotlivá
v
převody v CZK v rámci ČR. Je
polle formuláře nové tuzemské
é platby jsou ro
ozdělena na p
povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou
ozn
načena hvězdičkou. Pokud nebudou všec
chna povinná pole vyplněna
a, nebude mož
žné platbu dokkončit a k vyplnění polí
bud
de klient vyzvá
án.
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Není nutné autorrizovat platby po jedné. Zad
danou platbu j e možné pom
mocí tlačítka Ulložit do čekárnny a následně
ě je
auttorizovat všecchny najednou.
Z vyplněné
v
platb
by lze jednoduše vytvořit šab
blonu pro dalšší použití tlačíttkem Uložit ša
ablonu.
ěhla nebo platb
ba proběhla) umožňuje
u
poslat SMS neboo mail až desetti
Potvrzení o průb
běhu platby (pllatba neprobě
příjjemcům (napřř. protistraně), a to i na zahrraniční telefon ní čísla. Ve zp
právě jsou zob
brazeny pouzee informace o platbě,
nik
koli údaje o zůsstatku či osob
bní informace.
Lhů
ůty pro provád
dění plateb – v obchodní de
en

Stránka
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Inte
erní převody b
bez konverze jdou
j
realizova
at i mimo obch
hodní dny.

13
1

Jednorrázové plattby / Převod
d mezi mým
mi účty

V této sekci lze zzadávat platbyy, které mají být
b realizoványy mezi vlastním
mi účty klienta
a.

Není nutné autorrizovat platby po jedné. Zad
danou platbu j e možné pom
mocí tlačítka Ulložit do čekárnny a následně
ě je
auttorizovat všecchny najednou.
Z vyplněné
v
platb
by lze jednoduše vytvořit šab
blonu pro dalšší použití tlačíttkem Uložit ša
ablonu.
ěhla nebo platb
ba proběhla) umožňuje
u
poslat SMS neboo mail až desetti
Potvrzení o průb
běhu platby (pllatba neprobě
příjjemcům (napřř. protistraně), a to i na zahrraniční telefon ní čísla. Ve zp
právě jsou zob
brazeny pouzee informace o platbě,
nik
koli údaje o zůsstatku či osob
bní informace.
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Lhů
ůty pro provád
dění plateb

14
1

Jednorrázové plattby / Europlatba

Pro
o zadání eurroplatby je tře
eba vyplnit fo
ormulář posttupně po jedn
notlivých polích, nebo plaatbu vytvořit využitím
pře
eddefinované
é šablony. Je
ednotlivá pole formuláře nové europla
atby jsou roz
zdělena na po
povinná a nep
povinná.
Po
ovinná pole m
musí být vyplněna a jsou označena hvvězdičkou. Pokud
P
nejsou
u vyplněna, nnebude možn
né platbu
dokončit a k vyyplnění polí bude
b
klient vy
yzván.
Eu
uroplatby jsou
u všechny přřevody do/ze
e zemí EU/EH
HP v měně EUR
E
s poplattkem SHA, kkteré jsou odeslané
se standardní p
prioritou. Povvinností je vy
yplnit SWIFT
Tový kód ban
nky příjemce a číslo účtu příjemce ve formátu
IBA
AN.
Země EHP: Be
elgie, Bulharssko, Česká republika, Dá
ánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irskko, Island, Itá
álie,
Ky
ypr, Lichtenšttejnsko, Litva
a, Lotyšsko, Lucemburskko, Maďarsko
o, Malta, Něm
mecko, Nizozzemí, Norsko
o,
Po
olsko, Portugalsko, Rakou
usko, Rumun
nsko, Řecko , Slovensko, Španělsko, Švédsko a V
Velká Británie.
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Není nutné autorrizovat platby po jedné. Zad
danou platbu j e možné pom
mocí tlačítka Ulložit do čekárnny a následně
ě je
auttorizovat všecchny najednou.
Z vyplněné
v
platb
by lze jednoduše vytvořit šab
blonu pro dalšší použití tlačíttkem Uložit ša
ablonu.
ěhla nebo platb
ba proběhla) umožňuje
u
poslat SMS neboo mail až desetti
Potvrzení o průb
běhu platby (pllatba neprobě
příjjemcům (napřř. protistraně), a to i na zahrraniční telefon ní čísla. Ve zp
právě jsou zob
brazeny pouzee informace o platbě,
nik
koli údaje o zůsstatku či osob
bní informace.

ůty pro provád
dění plateb - v obchodní den
n
Lhů

15
1

Jednorrázové plattby / Zahran
niční platba
a

Pro
o zadání zahra
aniční platby je třeba vyplnitt formulář posstupně po jedn
notlivých polích
h, nebo platbuu vytvořit využ
žitím
pře
eddefinované ššablony. Jedn
notlivá pole forrmuláře nové zzahraniční pla
atby jsou rozdě
ělena na povinnná a nepovin
nná.
Pov
vinná pole mu
usí být vyplněn
na a jsou ozna
ačena hvězdiččkou. Pokud pole
p
nebude vy
yplněné, nebuude možné pla
atbu
dok
končit a k vyplnění polí bude klient vyzván.
Zah
hraniční platbyy jsou všechny převody do//ze zahraničníí v CZK nebo cizí
c měně, a úhrady
ú
do/z baank na území ČR v cizí
mě
ěně.
Equa banka provvádí zahraničn
ní platby v mě
ěnách: CZK, E
EUR a USD.
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Není nutné autorrizovat platby po jedné. Zad
danou platbu j e možné pom
mocí tlačítka Ulložit do čekárnny a následně
ě je
auttorizovat všecchny najednou.
Z vyplněné
v
platb
by lze jednoduše vytvořit šab
blonu pro dalšší použití tlačíttkem Uložit ša
ablonu.
ěhla nebo platb
ba proběhla) umožňuje
u
poslat SMS neboo mail až desetti
Potvrzení o průb
běhu platby (pllatba neprobě
právě jsou zob
brazeny pouzee informace o platbě,
příjjemcům (napřř. protistraně), a to i na zahrraniční telefon ní čísla. Ve zp
nik
koli údaje o zůsstatku či osob
bní informace.
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Lhů
ůty pro provád
dění plateb - v obchodní den
n

16
1

Jednorrázové plattby / Šablon
ny plateb

V této sekci je m
možné jednodu
uše vytvářet ša
ablony pro vše
echny typy pla
ateb.
může obsahovvat až 35 znak
ků.
Název šablony m
ní přehled vše
ech již vytvoře
ených šablon, ze
z které lze ro
ovnou vytvořit platbu, smaza
at ji nebo
Na stejném místtě je i kompletn
jak
kýmkoli způsob
bem upravit.

17
1

Opakov
vané platby
y / Trvalý příkaz
p

anou frekvenc
Z plateb,
p
které je
e třeba realizovat opakovaně s nějakou da
cí, je možné založit trvalý přříkaz.
Trv
valý příkaz je m
možné realizo
ovat pouze z Vašeho
V
běžnéh
ho účtu v CZK
K.
Pole pro vyplněn
ní formuláře jssou rozdělena na povinná (o
označená hvěz
zdičkou)a nep
povinná. Bez vvyplnění povin
nných polí
bude možné trvalý příkaz do
okončit a k jejich doplnění b
bude klient vyz
zván.
neb
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aximální délka
a textu je 26 znnaků.
Název trvalého p
příkazu ulehčí orientaci v přehledu trvalýcch příkazů. Ma
uje s jakou perriodou bude trrvalý příkaz přříjemci odesílá
án. Frekvenci je
j možné nasttavit denní, týdenní,
Fre
ekvence - urču
mě
ěsíční, čtvrtletn
ní, půlroční a roční.
r
d kterého lze ttrvalý příkaz z účtu provést. Datum lze jeddnoduše zvoliit
Datum první plattby - určení prrvního data, od
z kalendáře
k
nebo
o ho vepsat ve
e formátu DD..MM.RRRR.
dního data, do
o kterého lze trrvalý příkaz z účtu provést. Datum lze jeddnoduše zvolitt
Pla
atnost do - stanovení posled
z kalendáře
k
nebo
o ho vepsat ve
e formátu: DD
D.MM.RRRR. P
Pole může býtt i prázdné.
K platbě
p
lze přiřa
adit kategorii pro
p přehled o osobních
o
finan
ncích. Kategorie lze přiřadit i následně poo realizaci plattby
v trransakční histtorii pomocí iko
ony
.

18
1

Opakov
vané platby
y / Přehled
d trvalých p
příkazů

V Přehledu
e zobrazují au
utomaticky vše
echny aktivní trvalé
t
příkazy.
P
trvalýých příkazů se
Ve filtru lze nasta
avit i zobrazen
ní trvalých přík
kazů neaktivn ích – příkazy, které mají pla
atnost v minuloosti.
azují s názvem
m a jdou řadit i podle data přříští platby a částky.
č
Přííkazy se zobra
V této sekci lze p
příkaz upravit nebo zrušit. Kliknutím
K
na n
název příkazu se otevře detail, kde lze jeddnotlivé údaje
poz
změnit. Pro de
en splatnosti nelze
n
detaily změnit
z
– změn
na bude platná
á až pro další platbu.
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19
1

Opakov
vané platby
y / SIPO

SIP
PO je soustřed
děné inkaso plateb obyvatelstva. Tuto slu
užbu zaštiťuje Česká pošta, s.p.
SIP
PO umožňuje klientům spojiit více pravide
elných plateb ((ve prospěch právnických
p
a dalších
d
osob, kkteré s poštou
u uzavřely smlo
ouvu o obstarrávání SIPO) a inkasovat je v rámci jednéé platby.
Pov
volení SIPO je
e možné realizzovat pouze z běžného účtu
u v CZK.
Pole pro vyplněn
ní formuláře jssou rozdělena na povinná (o
označená hvěz
zdičkou)a nep
povinná. Bez vvyplnění povin
nných polí
neb
bude možné S
SIPO dokončitt a k jejich dop
plnění bude kliient vyzván.
hčí orientaci. Maximální
M
délka textu je 26
6 znaků.
Název SIPO uleh
k
je pláttce jednoznač
čně identifiková
án. Číslo kliennt získá na pobočkách
Spojovací číslo je desetimístné číslo, díky kterému
erá toto číslo přiděluje.
p
České pošty, kte
p Limit je tře
eba nastavit maximální
m
výši převáděné čá
ástky v rámci jednoho měsíc
ce.
V poli
ent zvolí měsííc, od kterého chce SIPO re
ealizovat. Prvn
ní možný termín je od následdujícího měsíc
ce.
Pla
atnost od – klie
Žád
dost o zavede
ení, změnu nebo zrušení be
ezhotovostní p
platby SIPO je nutno podat nejpozději
n
do 223. dne v měs
síci, aby
se platba uskute
ečnila/zrušila již následující měsíc.
m
Není-li 23. den v mě
ěsíci Obchodním dnem, žáddost je nutno podat
p
nejjpozději dva předchozí Obchodní dny pře
ed tímto dnem .
Pla
atby jsou prová
áděny tak, abyy byla částka u České poštyy připsána k 15. dni v měsíc
ci.
K platbě
p
lze přiřa
adit kategorii pro
p přehled o osobních
o
finan
ncích. Kategorie lze přiřadit i následně poo realizaci plattby
v trransakční histtorii pomocí iko
ony

.
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20
2

Opakov
vané platby
y / Přehled
d SIPO

V Přehledu
P
SIPO
O se zobrazujíí automaticky všechny aktivvní SIPO platby.
Ve filtru lze nasta
avit i zobrazen
ní neaktivních, tedy příkazy , které mají platnost v minulosti.
azují s názvem
m a jdou řadit i podle data přříští platby a liimitu.
Přííkazy se zobra
V této sekci lze p
příkaz upravit nebo zrušit. Kliknutím
K
na n
název příkazu se otevře detail, kde lze jeddnotlivé údaje
změnit. Pro de
en splatnosti nelze
n
detaily změnit
z
– změn
na bude platná
á až pro další platbu.
poz

21
2

Opakov
vané platby
y / Svoleníí k inkasu

Jed
dná se o způssob platby, kdyy klient dá sou
uhlas k inkasovvání (strháván
ní) plateb ze svého
s
účtu.
Svo
olení k inkasu je možné rea
alizovat pouze z běžného úččtu v CZK.
Pole pro vyplněn
ní formuláře jssou rozdělena na povinná (o
označená hvěz
zdičkou)a nep
povinná. Bez vvyplnění povin
nných polí
neb
bude možné ssvolení k inkassu dokončit a k jejich doplně
ění bude klient vyzván.
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ehčí orientaci.. Maximální dé
élka textu je 26
6 znaků.
Název inkasa ule
V poli
p Limit je tře
eba nastavit maximální
m
výši povolené čásstky v rámci jednoho měsíce
e. Limitní částkku doporučuje
eme
nas
stavit o něco vvyšší než je přředpokládaná útrata (výše p
paušálu), čímž
ž lze předejít komplikacím
k
v případě vyšš
šího
vyú
účtování za slu
užby.

Pla
atnost do - urččení data, do kterého
k
lze svo
olení k inkasu z účtu převád
dět. Datum je možné zvolit z kalendáře po
omocí
klik
knutí na ikonu nebo přímo vepsat
v
datum ve
v formátu: DD
D.MM.RRRR. Pole může bý
ýt i prázdné.
K platbě
p
lze přiřa
adit kategorii pro
p přehled o osobních
o
finan
ncích. Kategorie lze přiřadit i následně poo realizaci plattby
v trransakční histtorii pomocí iko
ony
.

22
2

Opakov
vané platby
y / Přehled
d svolení k inkasu

V Přehledu
e zobrazují au
utomaticky vše
echny aktivní inkasa.
i
P
svole
ení k inkasu se
Ve filtru lze nasta
avit i zobrazen
ní neaktivních inkas, která m
mají platnost v minulosti.
azují s názvem
m a jdou řadit i podle data přříští platby a liimitu.
Přííkazy se zobra
V této sekci lze inkaso upravit nebo zrušit. Kliknutím na n
název příkazu
u se otevře dettail, kde lze jeddnotlivé údaje
e
změnit. Pro de
en splatnosti nelze
n
detaily změnit
z
– změn
na bude platná
á až pro další platbu.
poz
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23
2

Čekárn
na plateb / Plánované
P
platby

Zde
e najde klient přehled všech
h zadaných a autorizovanýcch plateb, kterré ještě nejsou
u zpracované. Platby se rea
alizují
pod
dle zadaného dne splatnostti. Po odeslání a zrealizován
ní platby jsou podrobnosti té
éto platby v traansakční histo
orii.
Pře
ehled obsahuje všechny jed
dnorázové plattby. Platby, kte
eré ještě nejso
ou ve splatnos
sti, je možné zzrušit pomocí tlačítka
, takže nedojjde k jejich odeslání.
Plá
ánované platbyy je možné filttrovat podle úč
čtu, ze kterého
o mají být realizovány, podle data splatnoosti nebo částtky.
Po kliknutí na ná
ázev platby je zobrazen deta
ail platby.

24
2

Čekárn
na plateb / Platby
P
čeka
ající na auttorizaci

V této sekci je přřehled všech plateb,
p
které byly
b vytvořenyy, ale nebyly au
utorizovány k uskutečnění. Neautorizované platby
nem
mohou být ode
eslány. Platbyy je možné auttorizovat jedno
otlivě nebo vš
šechny najednou.
K autorizaci
a
staččí zaškrtnout požadovanou
p
platbu
p
nebo p latby a přejít k jejich autoriz
zaci. Je třeba zzkontrolovat, zda
z datum
splatnosti není v minulosti. Po
o kliknutí na ná
ázev platby je zobrazen deta
ail platby a je možné platbuu editovat.
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Pla
atby, je možné
é zrušit pomoccí tlačítka
, takže budou z čekárny ods
straněny.
Pla
atby čekající n
na autorizaci je
e možné filtrov
vat podle účtu , ze kterého mají
m být realizo
ovány, podle ddata splatnosti nebo
čás
stky.

25
2

Hypoté
éka

Tatto sekce se přřipravuje.

26
2

Půjčky

Jes
stliže klient sp
plácí u Equa ba
ank půjčku, vidí ji v sekci Pů
ůjčky / Souhrn
n.
Zob
brazeny jsou ttyto údaje: Pů
ůvodní výše sp
plátky, Splátkyy celkem v měsících, Výše splátky
s
za měssíc, Aktuální zůstatek,
z
Splátek zbývá a Datum další splátky.
s
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Pře
ehled všech kllientových žád
dosti o s datem
m žádosti, type
em žádosti a aktuálním
a
stav
vem.

27
2

Spořen
ní / Termíno
ovaný vklad
d

Pro
o Založení novvého termínovvaného vkladu
u stačí vyplnit postupně po jednotlivých po
olích formulářř. Všechna pole
form
muláře jsou po
ovinná. Pokud některé pole
e zůstane nevvyplněné, nebu
ude možné termínovaný vkllad založit a k vyplnění
pollí bude klient vvyzván.
Nový termínovan
ný vklad je mo
ožné založit po
ouze z běžnéh
ho účtu ve stejjné měně jako
o měna vkladuu.
aného vkladu může obsaho
ovat 20 znaků.
Název termínova
n
Číslo přidruženého účtu, (účet, ze kterého bud
de částka vkladu převedena
a) jsou k dispoz
ozici všechny běžné
b
V nabídce
účttu, které lze prro transakci po
oužít.
Z nabídky
n
zvolte
e jeden ze svýcch účtů, ze kte
erého bude čá
ástka vkladu převedena.
p
Má
áte k dispozici všechny běžn
né účty,
kte
eré je možno p
použít.
Pož
žadovaná min
nimální výše vkladu
v
je 20 00
00 CZK / 1 000
0 EUR / 1 000
0 USD.
Lze
e si vybrat me
ezi vkladem jed
dnorázovým a revolvingovýým.
Jed
dnorázový term
mínovaný vkla
ad – po skončení vkladu je ccelá částka i s úroky snížen
nými o daň přeevedena na přřidružený
běž
žný účet, kterýý si klient zvolil při zřízení. Vklad
V
není auttomaticky obn
noven.
Revolvingový terrmínovaný vkllad (s automattickým obnove
ením) - vklad se
s po skončen
ní automatickyy obnoví na pů
ůvodně
nas
stavenou délkku s úrokovou sazbou platno
ou v den obno
ovení. Podle nastavení Kapiitalizace úrokůů budou úroky
y snížené
o daň
d při obnove
ení připsány buď na přidruže
ený běžný úče
et, nebo na ob
bnovený účet termínovanéh
t
ho vkladu (v přřípadě
pottvrzení kapitalizace úroků).
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Délka vkladu urččuje období od
d zřízení do sk
končení vkladu
u. V průběhu tohoto
t
období nemá klient m
možnost poníž
žit nebo
nav
výšit částku vkkladu a s prosstředky jinak manipulovat.
m
V případě potře
eby finančních
h prostředků lzze termínovan
ný vklad
pře
edčasně vypovvědět i v průbě
ěhu tohoto období s penalizzací definovan
nou v obchodn
ních podmínkáách.

28
2

Spořen
ní / Přehled
d termínova
aných vklad
dů

V Přehledu
zují automaticcky všechny ak
ktivní termínov
vané vklady.
P
termínovaných vklladů se zobraz
Vkllady je možné
é řadit podle trvvání vkladu, názvu,
n
výše úrrokové sazby, vložené částk
ky a typu vkladdu.
Klik
knutím na názzev vkladu se otevře detail.
V případě
p
potřeb
by finančních prostředků
p
lze
e termínovaný vklad předčasně vypovědě
ět i v průběhu jjeho trvání po
omocí
tlač
čítka

. Předčasné ukonččení je penaliz
zováno dle obcchodních podm
mínek.

Revolvingový vkklad je možné změnit na vkla
ad jednorázovvý tlačítkem

.

Stránka
a 26 z 40

29
2

Spořen
ní / Spořicí účet

Pro
o Založení novvého účtu staččí vyplnit postu
upně po jedno
otlivých polích formulář. Vše
echna pole forrmuláře jsou povinná.
p
Pokud některé p
pole zůstane nevyplněné, ne
ebude možné spořicí účet založit
z
a k vyplnění polí budee klient vyzván
n. Spořicí
et lze založit p
podmínky otevvření běžného účtu a pro jeh
ho otevření ne
ení stanovena žádná minimáální částka.
úče
Z nabídky
n
si klient vybere typ spořicího účtu
u, o který má zzájem.
Název spořicího účtu může ob
bsahovat 20 znaků.

30
3

Spořen
ní / Přehled
d spořicích účtů

V Přehledu
z
auto
omaticky všech
hny aktuálně otevřené
o
spořicí účty.
P
spoři
řicích účtů se zobrazují
Klik
knutím na názzev vkladu se otevře detail, kde je možné
é změnit název
v účtu. Název účtu může obbsahovat maximálně 20
zna
aků.
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Klik
knutím na disp
ponibilní zůsta
atek se zobraz
zí poslední tra
ansakce na tom
mto účtu za po
oslední kalenddářní měsíc.

31
3

Karty / Moje karty
y

Zde
e nalezne klie
ent přehled pla
atebních karet, posledních p
pěti karetních blokací a transakcí. Zaúčtovváním blokova
ané
čás
stky se z bloka
ace stává tran
nsakce, která se
s následně zzobrazuje v pře
ehledu Transa
akční historie ppodle data zaúčtování.
Detail blokace se
e zobrazí po kliknutí
k
na typ blokace. Deta
ail transakce se
s zobrazí kliknutím na typ ttransakce.
k
platební karty jsou zo
obrazeny násle
edující informa
ace:
U každé
ěsíc a rok koncce platnosti ka
arty; platnost kkončí posledníím dnem uved
deného měsícee.
Pla
atnost do - mě
Typ
p karty - typ platební karty.
MC
C Standard Un
nembossed – neembosovan
ná platební ka
arta
MC
C Standard Em
mbossed – em
mbosovaná pla
atební karta s možností platit také v obcho
odech s manuuálním snímač
čem
em
mbosovaných p
platebních karret – tzv. imprinterem („žehl ičkou“)
Debit MC Embosssed - bezkon
ntaktní emboso
ovaná platebn
ní karta s možn
ností vybírat hotovost
h
z bannkomatu, platitt
andardním způ
ůsobem (vlože
ením karty do terminálu) i be
ezkontaktně (p
přiložením karrty k termináluu). Karta zárov
veň
sta
um
možňuje okamžžitě čerpat sle
evy na produktty a služby u o
obchodníků z programu
p
Carrte.
é číslo karty ob
bsahuje 16 čís
sel. Z bezpečn
nostních důvo
odů jsou zobra
azena první a pposlední čtyři čísla
Čís
slo karty - celé
pla
atební karty. K
Kliknutím na čísslo karty se zo
obrazí nastave
ení karty.
h, přidané k pllatební kartě.
Účty ke kartě - účty vedené v cizích měnách
Sta
av - současnýý stav platební karty.

být ve stavu:
Karta se může b
p
ve výrob
bě.
Ve výrobě – plattební karta je právě
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a byla již vyrob
bena a odeslá
ána na klientovvu koresponde
enční adresu; po jejím obdrž
ržení je možné
é kartu
Neaktivní – karta
akttivovat v intern
netovém bankkovnictví.
ána. Pro doko
ončení nahrán í PINu do čipu
u karty je třeba
a provést libovvolnou transak
kci
Akttivní – karta byyla již aktivová
v kterémkoli
k
ban
nkomatu.
během kterých může být ka
arta odblokováána nebo zablokována
Do
očasně zabloko
ovaná – dočassná blokace trrvá 24 hodin, b
trva
ale. Pokud není karta v tom
mto časovém ro
ozmezí odblokkována, změn
ní se blokace automaticky
a
naa trvalou.
ale zablokovan
ná bez možnossti dalšího pou
užití a je možn
né zažádat o nnovou.
Zab
blokovaná – kkarta je již trva
atnost platební karty vypršela a karta je jižž bez možnos
sti dalšího použití; před vyprršením její platnosti
Exp
pirovaná – pla
bud
de klientovi za
aslána karta nová.
st s platební ka
artou.
Akc
ce - akce, kterré může klientt právě provés
dání o novou kartu se objevvuje v případě, že má klient trvale zablokoovanou aktuállní kartu.
No
ová karta - tlaččítko pro požád
ních pěti dopo
osud nezaúčto
ovaných karetn
ních transakcíí. Kliknutím na
a tlačítko
Karetní blokace - zobrazuje přřehled posledn
ehled všech doposud nezaú
účtovaných ka
aretních transa
akcí.
Karetní blokace se zobrazí pře
účtováním blo
okované částkky se z blokace
e stává transa
akce, která se následně zob
brazuje v přehlledu Transakč
Zaú
ční
his
storie a v přehlledu Posledníí transakce.
sledních pěti ka
karetních trans
sakcí, které klient provedl kaartou. Kliknutím
m
Poslední transakkce - zobrazuje přehled pos
na tlačítko Posle
ední transakce
e se zobrazí přřehled karetníích transakcí.

oces aktivace platební kartyy v internetové
ém bankovnicttví – kliknutím na tlačítko Ak
Pro
ktivovat kartu sse zobrazí strránka, kde
klie
ent potvrdí obd
držení platebn
ní karty, zkontrroluje číslo ka
arty a nastaví si
s PIN.
PIN
N tvoří 4 libovo
olná čísla, která si klient bud
de pamatovat .
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Na druhém kroku
u aktivace platební karty jso
ou zobrazeny aktuálně nasttavené týdenní limity pro plaatby kartou. Po
okud jsou
pro
o klienta vyhovvující, není tře
eba žádná akc
ce a stačí pokrračovat v aktiv
vaci.
V opačném
o
přípa
adě stačí změ
ěnit částku pos
sunutím jezdce
e nebo přepsá
áním v konkré
étním poli.
Výš
še dílčích limittů je stanoven
na na období jednoho týdne
e (sedmi po so
obě jdoucích dní).
Dílčí limity jsou a
aktualizovány okamžitě po potvrzení
p
změ
ěny nastavení.
ěr hotovosti pro
ostřednictvím bankomatu.
Výb
běr z bankomatu - Týdenní limit pro výbě
ní limit pro plattby u obchodn
níka.
Pla
atba u obchod
dníka - Týdenn
by přes interne
et.
Pla
atba přes interrnet - Týdenní limit pro platb
O/TO (Mail Ord
der/Telephone
e Order - platb
ba bez přítomnnosti karty).
Pla
atba MO/TO - Týdenní limit pro platbu MO
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U aktivované
a
pla
atební karty lze
e měnit nastav
vení. Do sekce
k
se klient dostane buď kkliknutím na číslo
č
karty,
e Nastavení karty
neb
bo ikonu

.

Pro
o změnu limitů
ů na platební kartě
k
stačí klik
knout na ikonu
u

Pro
o zablokování platební kartyy klikne klient na

a nastavit požadovan
nou výši týdennních limitů.

, kde si zvolí mezi blokací
b
dočasn
nou nebo trvaalou.

U trvale
t
zablokovvané platební karty již nelze
e měnit žádné
é nastavení a karta
k
je trvale bez možnostii dalšího použ
žití.
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Pře
ehled všech m
možných nasta
avení, která jdo
ou provést u a
aktivované pla
atební karty:
ú
pro vytvo
oření tzv. multiiměnové plate
ební karty. Fina
anční prostředdky pro výběry
y
Přiidat (Odebrat) cizoměnový účet
z bankomatu
b
ap
platby kartou v zemi, která používá
p
americcké dolary neb
bo eura, se au
utomaticky čerrpají z běžnéh
ho účtu
v té
éže měně a ne
edochází tak k převodu měn směnným ku
urzem.
ení týdenních limitů pro plat by kartou, vče
etně možnosti změnit celkovvý týdenní limit na
Zm
měnit limity – změnit nastave
karrtě.
o trvalému zab
blokování plattební karty v případě
p
její ztrá
ráty, odcizení nebo
n
při
Zab
blokovat kartu
u - slouží k doččasnému nebo
pod
dezření na jejíí zneužití.
žádat z důvodu
u změny typu platební karty
y nebo při poškkození karty.
Vym
měnit kartu - o výměnu kartty můžete pož
u PIN kódu k platební
p
kartě..
Zm
měnit PIN - slouží pro změnu
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32
3

Karty / Historie žá
ádostí

Ať už se jedná o vydání plateb
bní karty, nasttavení PINu, zzměnu limitů na platební karrtě,… všechnyy žádosti, které
é se
y v sekci Histo
vzttahují k platební kartě, jsou zaznamenány
orie žádostí.
Zob
brazen je datu
um, kdy byla žádost
ž
vytvoře
ena, typ žádossti a její stav. Stavy
S
žádostí jsou
j
– Ve zpraacování, Zpracována
a Zamítnuta.
Z
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33
3

Upozorrnění / Přeh
hled upozo
ornění

Zde
e je přehled vššech upozornění, která jsou
u nastavena a
automaticky ne
ebo klientem.
Klik
knutím na typ upozornění se zobrazí deta
ail upozorněníí s podmínkam
mi, za kterých se upozorněnní generuje. V této sekci
lze upozornění m
mazat.

34
3

Upozorrnění / Nastavení upo
ozornění

Upozornění je m
možné nastavo
ovat neomezen
ně, pro všechn
ny běžné nebo
o spořicí účty a termínovanéé vklady. Jako
o způsob
ormování lze vvolit mezi SMS
S zprávou neb
bo emailem. F
Formu zasíláníí upozornění lz
ze nastavit proo každé upozo
ornění
info
jino
ou.

a účtu lze nasstavit ve čtyřec
ch případech: zasílání praviddelného zůsta
atku účtu,
Upozornění, kterrá se vztahují k pohybům na
sílání upozorn
nění na změnu
u zůstatku na účtu,
ú
v případě
ě příchozí platby na účet, v případě odchhozí platby z účtu.
zas
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zornění je zassíláno v pravidelném intervalu, který si klieent sám určí. Lze
L jej
Pra
avidelný přehle
ed zůstatku úččtu - toto upoz
pos
sílat jednou de
enně, jednou týdně
t
nebo jednou měsíčně
ě.
Sám si také urču
ujete čas odessílání SMS zprráv nebo ema ilu s pravideln
nou informací o zůstatku.
Pra
avidelně je pak informován o aktuálním sttavu účetního zůstatku nebo disponibilníh
ho zůstatku, ppodle nastaven
ní.

adě změny zůsstatku na zvoleném
Up
pozornění na zzměnu zůstatkku na účtu - totto upozorněníí je odesíláno pouze v přípa
účttu. Upozorněn
ní je zasíláno při
p změně úče
etního zůstatku
u nebo dispon
nibilního zůstattku, nad neboo pod vámi zvo
olený limit.
o upozornění jje odesíláno pouze
p
v případ
dě nově příchoozí platby na zvolený
z
Up
pozornění na p
příchozí platbyy na účet - toto
úče
et. Pro zasílán
ní tohoto upozzornění je mož
žné nastavit vííce parametrů pro přesnější určení příchoozí platby.
Z účtu
ú
- identifika
ace příchozích
h plateb z konkrétního účtu
Kód banky nebo SWIFT/BIC - identifikace příchozích
p
platteb z konkrétn
ní banky
bo rovno - pou
uze příchozí platby nižší nežž nastavený lim
mit
Částka nižší neb
bo rovno - pou
uze příchozí platby vyšší ne
ež nastavený limit
Částka vyšší neb
ol - identifikace
e příchozích plateb podle ko
onkrétního varriabilního symbolu
Variabilní symbo
u
je odesíláno pouze v případě
ě nově odchozzí platby z účtu
u. Pro
pozornění na o
odchozí platbyy z účtu - toto upozornění
Up
zas
sílání tohoto u
upozornění je možné
m
nastav
vit více parame
etrů pro přesn
nější určení od
dchozí platby.
K účtu
ú
- identifika
ace odchozích
h plateb zasíla
aný na konkré
étní protiúčet
Kód banky nebo SWIFT/BIC - identifikace odchozích
o
platteb do konkréttní banky
bo rovno - pou
uze odchozí platby nižší nežž nastavený lim
mit
Částka nižší neb
bo rovno - pou
uze odchozí platby vyšší ne
ež nastavený limit
Částka vyšší neb
ol - identifikace
e odchozích plateb podle ko
onkrétního varriabilního symbolu
Variabilní symbo

k
Takto nastavené upoozornění se vztahuje
Je možné nastavvit i taková upozornění, kterrá se vztahují k platebním kartám.
na všechny kartyy klienta.
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35
3

Zprávy
y

mto místě. Zp
Vše
echny informa
ace, které banka klientovi do
o internetovéh
ho bankovnictv
ví pošle, jsou uloženy na tom
právy jsou
řaz
zeny podle datta odeslání zp
právy. Pro lepš
ší přehlednostt je zobrazen datum
d
a čas odeslání
o
zprávvy, předmět a priorita.
Pokud zpráva ob
bsahuje přílohu, je toto na přehledu
p
také zzobrazeno.
Nepřečtené zprá
ávy jsou zobra
azeny také v přehledu na strraně souhrnu v sekci Přehle
ečtené
ed. Oznámeníí o nové, nepře
zprrávě je zobrazzeno upozorně
ěním u ikony sekce
s
Zprávy.
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36
3

Nastav
vení / Změn
ny nastaven
ní

Na tomto místě jsou všechny kontaktní
k
údajje, které klientt uvedl při zalo
ožení svého účtu nebo je dooplnil v průběh
hu
pou
užívání svého
o internetového
o bankovnictví.

nit pouze na po
obočce bankyy po předložen
ní platného oso
obního dokladdu.
Klie
entské údaje je možné měn
Jed
dná se o jmén
no, příjmení a adresu trvaléh
ho bydliště.
dě, když se ad resa trvalého pobytu nesho
oduje s adresoou, kde je klien
nt
Korespondenčníí adresa je důlležitá v případ
z
Kore
espondenční adresa
a
musí být v rámci ČR
R.
k zastižení.
Správnost korespondenční ad
dresy je zásadní, protože po
ouze na tuto adresu je klienttovi zaslána pplatební karta a výpis
z účtu
ú
(když si zm
mění způsob zaslání
z
z elektronického na
a zaslání pošto
ou).
Pokud se koresp
pondenční adrresa liší od trvalé, zde ji lze změnit.

mailovou adressu a kontaktní telefon lze zm
měnit v koloncce Kontaktní údaje.
Em
Čís
slo mobilního ttelefonu pro zasílání
z
autoriz
začních SMS lze změnit pou
uze prostřednictvím pobočkky nebo po ověření
Vašich osobních
h údajů prostře
ednictvím Klientského centra
ra Equa bank.
Zm
měnit jazyk inte
ernetového ba
ankovnictví lze
e v Další nasta
avení Preferov
vaný jazyk.
Zm
měna preferova
aného jazyka se projeví při dalším přihláššení.
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37
3

Nastav
vení / Služb
by přímého bankovnic
ctví

V této sekci je m
možné měnit přřihlašovací čís
slo a heslo do internetového
o, mobilního a telefonního bbankovnictví a nastavit
PIN
N pro autorizace plateb prosstřednictvím te
elefonního ban
nkovnictví.
Sekce je rozděle
ena na dvě čássti Přihlášení a aktivace - prro přihlášení ke
k konkrétnímu typu bankovvnictví a Autorrizace
p možnost prrovádění plate
eb prostřednic
ctvím telefonního bankovnicttví.
pla
ateb – pro nasttavení PINu pro
o přihlášení ke
e službám inte
ernetového, mobilního
m
i telefonního bankoovnictví a tvořří ho
Přiihlašovací čísllo je platné pro
po sobě 8 – 16 ččísel (nesmí to
o být sekvence
e po sobě jdou
ucích čísel). Přihlašovací
P
číslo může měnnit klient jedno
ou za 10
ů.
dnů
ankovnictví a jjedná se o kombinaci 8-14 znaků, které nnejsou po sobě jdoucí
Heslo - je platné pro internetovvé i mobilní ba
a obsahují
o
alesp
poň jedno velké písmeno a číslici.
č
Pro
o vstup do inte
ernetového a mobilního
m
ban
nkovnictví je m
možné nastavitt Bezpečnostn
ní SMS kód. Jeedná se o dod
datečný
bez
zpečnostní prvvek, který slou
uží pro přihláš
šení do interne
etového a mob
bilního bankov
vnictví. Tento pprvek lze aktiv
vovat
klik
knutím na Ano
m potvrzením změny.
z
o a následným
Přihlášení do tele
efonního bankkovnictví je au
utomaticky vyp
pnuto. Přístup lze jednoduše
e povolit neboo zakázat klikn
nutím
na ANO nebo NE
E v poli Aktivo
ovat.
Pro
o aktivaci teleffonního banko
ovnictví je třeb
ba nastavit hesslo - 6 čísel, která netvoří se
ekvenci po sobbě jdoucích nebo
opa
akujících se čísel.
Auttorizace plateb a změn v na
astavení lze v internetovém a mobilním bankovnictví po
ouze pomocí A
Autorizačního SMS
nout ani změniit.
kód
du. Tento bezpečnostní prvek nelze vypn
Pro
o autorizace p
plateb a změn nastavení pro
ostřednictvím ttelefonního ba
ankovnictví sta
ačí tuto možnoost aktivovat kliknutím
k
Ten musí obsahovat prrávě 6 čísel, ktterá netvoří seekvenci po sobě
do pole ANO a n
nastavit si Auto
orizační PIN kód.
k
jdo
oucích nebo op
pakujících se čísel.
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38
3

Nastav
vení / Nasta
avení účtů

Na tomto místě je přehled vše
ech aktuálně otevřených účttů – běžných, spořicích i terminovaných vvkladů.
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Klik
knutím na tlaččítko

nebo název účtu se otevře deta
ail účtu, kde je
e možné vidět všechny detaaily, změnit název účtu

a způsob
z
zasílán
ní výpisu.

39
3

Nastav
vení / Kateg
gorie plateb
b

Zde
e může klient vidět všechnyy nastavené ka
ategorie, vytvá
ářet nové a stávající mazat..
Konkrétní pravidla pro řazení plateb
p
do kate
egorií se nasta
avují v sekci Pravidla
P
pro ka
ategorie.

40
4

Nastav
vení / Pravid
dla pro kattegorie

Pakliže si klient p
přednastavil kategorie
k
plate
eb, v této sekcci pro ně nasta
aví konkrétní pravidla.
p
avidla lze nasttavit zvlášť pro
o příchozí a od
dchozí platby,, podle konkré
étního účtu, protiúčtu, kódu bbanky, konkré
étního
Pra
tex
xtu a částky.
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V transakční histtorii pak lze po
odle kategorií filtrovat prove
edené platby a mít tak perfektní přehled o svých financích.
Do konkrétní kattegorie lze zařřadit i již prove
edené transakkce.

41
4

Nastav
vení / Odesllané žádos
sti o změnu
u

V této sekci je přřehled všech žádostí
ž
o změ
ěnu osobních ú
údajů.

