
Čo vybavíte z domu online

Platobný styk SEPA

Zadanie prevodných SEPA príkazov možnosť zadania aj zrýchlených príkazov do 11:30

Trvalé príkazy
zriadenie, zmena a zrušenie príkazu

prehľad existujúcich trvalých príkazov

Povolenie na inkaso
zriadenie, zmena a zrušenie inkasa

prehľad existujúcich SEPA inkás

Prevod hromadných súborov

História príkazov

Vytvorenie šablóny pre opakované prevody

Vytvorenie kontaktov príjemcov

Zahraničný platobný styk

Zadanie zahraničných non SEPA prevodov

Import súborov prevodov možnosť vloženia hromadných zahraničných prevodov v XML

Eurogiro platby možnosť voľby krajiny a spôsobu výplaty príjemcovi zaslaných financií

Avíza k platbám zobrazenie avíz k platbám

História príkazov zobrazenie a tlač zaslaných príkazov

Vytvorenie šablóny s predvyplnenými údajmi 
z často opakovaných prevodov

Zobrazenia aktuálneho kurzového lístka

O čo môžete požiadať online

Zmena kontaktov aktualizácia telefónne čísla, e-mailu alebo korešpondenčnej adresy

Zmena hesla zmena hesla do Internet bankingu

Aktivácia alebo zrušenie služieb

SMS info o pohyboch na účte

nechcem byť rušený/á pre SMS info

e-mail info o pohyboch na účte

Zmena nastavení výpisov a oznámení zmena korešpondenčnej adresy alebo spôsobu zasielania

Platobné karty
žiadosť o vydanie novej platobnej karty a nastavenie jej limitov

žiadosť o zmenu limitov existujúcej karty, o prevydanie karty z dôvodu straty, 
poškodenia alebo krádeže, znovuvytlačenie zabudnutého PIN

Povolenie alebo zablokovanie mobilnej aplikácie

Pomenovanie účtu

Presmerovanie schránky správ na e-mail

Zadanie reklamácie

Prehľad všetkých žiadostí cez Internet banking

Verifikácia 

Overenie platieb zobrazenie a dopodpísanie platieb

Overenie hromadných prevodov zobrazenie a dopodpísanie hromadných platieb

Overenie hromadných bank. zloženiek, 
šekových poukážok, epoukazov

Zobrazenie zaslaných platieb 



Úverové produkty

Spotrebný úver

číslo a typ úveru

aktuálny zostatok úveru

dátum poskytnutia a splatnosti úveru

výška, zostatok a poistenie úveru

nasledujúca splátka (výška, dátum, dlžná suma po zaplatení splátky)

výška úrokovej sadzby

suma splátok po splatnosti

Úver na bývanie

číslo a typ úveru

aktuálny zostatok úveru

dátum poskytnutia a splatnosti úveru

výška, zostatok a poistenie úveru

nasledujúca splátka (výška, dátum, dlžná suma po zaplatení splátky)

výška úrokovej sadzby

suma splátok po splatnosti

Peniaze s5

Prehľad a aktivácia ponúk

Zobrazenie ušetrenej sumy

Osobný účet

Informácie o účtoch 
detail, typ účtu, typ ochrany, typ balíka

povolené prečerpanie, rezervácia, vinkulácia, vlastné zdroje

vyhľadávanie informácií o pohyboch na účte (suma, symboly)

generovanie potvrdenia s možnosťou zaslať na e-mail alebo tlač PDF

Vývoj zostatku na účte

Prehľad platobných kariet
typ, číslo, meno držiteľa karty, platnosť karty, prehľad limitov na karte, 
korešpondenčná adresa pre doručenie obnovenej karty alebo zabudnutého PIN 

Sporiace a vkladové produkty

Sporenie  

otvorenie sporenia

prehľad existujúcich sporení

prehľad zostatku, výšky úrokovej sadzby

Termínovaný vklad

otvorenie, zmena a zrušenie vkladu

prehľad existujúcich vkladov

prehľad zostatku, výšky úrokovej sadzby a dobe viazanosti

Vkladná knižka
prehľad o existujúcich vkladných knižkách

prehľad zostatku, výšky úrokovej sadzby a dobe viazanosti


