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Tento dokument je návodem k internetové aplikaci ePortál, která Vám umožňuje jednoduchým a intuitivním
způsobem spravovat své běžné účty, vklady a platební karty a provádět všechny související platební operace.
V ePortálu můžete samozřejmě také žádat o nové produkty.
Na rozdíl od aplikací pro internetové bankovnictví jiných bank můžete náš ePortál využívat i k obchodování s cennými
papíry a komfortně a efektivně tak na jednom místě řídit své finance díky propojení bankovního a investiční světa
(v přípravě).

1.

Výchozí stránka - Přehled

Základní stránkou aplikace je Přehled (dashboard). Na tomto místě vidíte souhrn všech svých produktů, které v bance
využíváte. Stránka funguje zároveň jako rozcestník, odkud se můžete dostat k podrobnějším informacím nebo na místa
portálu, z nichž můžete provádět aktivní operace.

1.1.

Sekce profil

V pravé horní části vidíte sekci profil. V ní se zobrazuje aktuální celková tržní hodnota majetku, který s využitím
produktů banky obhospodařujete. Vedle je informace o bodovém stavu vašeho Magnus konta. Dále se Vám v této
sekci nabízí možnost odhlášení ze systému, editace vlastního profilu a možnost změny kontextu klienta.

1.2.

Kontext klienta

V portálu můžete pracovat buď sám za sebe, pokud jste klientem, nebo jako pověřený zástupce (disponent) nějakého
jiného klienta. To je případ např. zaměstnance klienta, který je právnickou osobou, nebo případ manželky nebo jiného
člena rodiny majícího přístup k účtům nebo dalším produktům evidovaným na manžela. Jedna osoba může teoreticky
být zároveň klientem a zároveň disponentem jiného klienta, případně může být disponentem pro více klientů. To,
v jaké roli hodláte portál používat, se nastavuje právě změnou kontextu klienta.

Po změně kontextu klienta se Vám zobrazí výchozí stránka Přehled a její obsah se nově načte jako v případě přihlášení
do systému – zobrazí se Vám produkty, ke kterým máte v aktuálním kontextu klienta přístup.

1.3.

Hlavní nabídka

Spodní lištu aplikace tvoří hlavní nabídka. Slouží zejména pro přístup ke konkrétním produktům.

Přehled – zobrazí výchozí stránku – Přehled
Účty – zobrazí stránku přehledu pohybů na běžném účtu v členění na zaúčtované, zpracovávané a nedokončené.
Máte-li více běžných účtů, jsou údaje zobrazené pro účet, se kterým jste naposled pracovali.
Vklady - zobrazí stránku přehledu pohybů na vkladu. Máte-li více vkladů, jsou údaje zobrazené pro vklad, se
kterým jste naposled pracovali.
Obchodování – zobrazí přehled vašeho portfolia.
Karty – zobrazí stránku přehledu vašich platebních karet v členění na debetní, kreditní a charge.
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Další ovládací prvky hlavní nabídky můžete použít:
K přechodu do aplikace Magnus
K otevření modulu Zpravodajství
K otevření měnového kurzovního lístku

1.4.

Dlaždice produktů

V centrální části obrazovky se zobrazují dlaždice se sumárními informacemi o skupinách produktů, které vlastníte,
nebo o které můžete požádat. Pokud nevlastníte žádný produkt daného typu, zobrazuje se v dlaždici informace
vysvětlující vlastnosti příslušného typu produktu.
Pokud máte aspoň jeden produkt daného typu, zobrazuje se v dlaždici aktuální hodnota tohoto produktu (např.
aktuální zůstatek na běžném účtu, nebo celková tržní cena finančních instrumentů evidovaných v majetkovém účtu).
V hlavičce dlaždice pak vidíte součet aktuálních hodnot všech produktů shodného typu. Zároveň můžete v hlavičce
dlaždice vybrat jiný produkt (nabízí se produkty shodného typu), čímž se změní údaj o aktuální hodnotě majetku podle
vybraného produktu.
Ve spodní části dlaždice leží tlačítka pro zobrazení stránky přehledu konkrétního produktu a případně tlačítka pro další
vybrané časté akce s produktem (např. pro zadání nové platby z běžného účtu). Tlačítkem Přehled si zobrazíte
stejnou stránku, na kterou se dostanete při použití hlavního menu (např. tlačítkem Přehled v dlaždici běžných účtů se
dostanete na stránku přehledu pohybů na běžném účtu v členění na zaúčtované, zpracovávané a nedokončené.
Dlaždice navíc volbou +přidat umožňuje požádat o nový produkt odpovídajícího typu.
V jedné z dlaždic se zobrazuje koláčový graf znázorňující složení vašeho majetku z pohledu různých druhů finančních
instrumentů. Graf je vykreslen na základě aktuální tržní ceny majetku.
V hlavičce centrální části obrazovky s dlaždicemi je zobrazena lišta s údaji o vašem majetku z pohledu likvidity:
Volné – vaše disponibilní prostředky na běžných účtech
Zpracovávané – prostředky na vašich běžných účtech blokované z karetních operací
V produktech – suma vašich vkladů
Na pravém okraji centrální části obrazovky vidíte záložky rychlých voleb. Horní čtveřice záložek složí pro přechod
přímo do konkrétní části modulu zpravodajství (provozní zprávy, zprávy z banky, žádosti, výpisy). Na jednotlivých
záložkách zároveň vidíte počet nepřečtených zpráv příslušné kategorie. Další rychlou volbou je záložka pro zadání
rychlého převodu.

1.4.1.

Dlaždice – Historie majetku

Na Dashboardu je k dispozici dlaždice Historie majetku, která graficky zobrazuje hodnotu vašeho majetku.
Osa Y zobrazuje výši majetku v uvedené měně
Osa X zobrazuje časovou osu (časové rozpětí si zvolíte pomocí tlačítek, která se nachází pod grafem. Máte
možnost si vybrat z těchto hodnot:
1T – jeden týden
2T – dva týdny
1M – jeden měsíc
3M – tři měsíce
1R – jeden rok
2R – dva roky
Vše - maximální časový rozsah, jaký je k dispozici
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Po kliknutí na graf historie majetku se graf zvětší přes celou obrazovku a máte možnost ho blíže prozkoumat. Osa Y
zobrazuje výši majetku v uvedené měně. Osa X reprezentuje časové období, které jste si vybrali.
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2.

Obecné ovládání aplikace

2.1.

Požadavky pro používání ePortálu

Pro používání aplikace ePortál je nutné mít k dispozici osobní počítač s připojením k internetu. Pro validní
zobrazení, prosím používejte jeden z následujících internetových prohlížečů:
Internet Explorer 9 a vyšší
Firefox 16 a vyšší
Chrome 18 a vyšší
Safari 6 a vyšší
Minimální podporované rozlišení obrazovky je 1280x960. Doporučená rychlost připojení je 1MB/s a více.
Pro ověření identity je nutné vlastnit mobilní telefon, případně generátor kódů – Digipass model GO1;
Digipass model GO3 nebo Digipass model 270.

2.2.

Autentizace

Jedná se o ověření identity uživatele služeb. Toto ověření se provádí vždy:
• při přihlášení do aplikace
• při podepisování transakcí či změnách nastavení aplikace

2.2.1. Přihlášení do aplikace
Při úvodním vstupu na webové stránky aplikace Internet Banking se Vám zobrazí následující dialog.

Přihlášení do aplikace
Jazyk přihlašovací stránky můžete změnit pomocí rozbalovací nabídky v pravém horním rohu.
Uživatelské jméno – jedná se o znakový řetězec k jednoznačné identifikaci uživatele
Heslo – jedná se o statické heslo do aplikace (změnu lze provést po přihlášení v menu Profil na obrazovce
Uživatel - zabezpečení)
Číselný kód – jedná se o vygenerovaný číselný kód z Vašeho generátoru kódů (Digipass) získaného od banky nebo
kód zaslaný bankou pomocí SMS.

Strana 8 z 68

Uživatelská dokumentace aplikace ePortál
Verze 2.0

Po vyplnění přihlašovacích údajů a kliknutí na tlačítko Přihlásit budete přihlášeni do internetové aplikace ePortál.
Pokud při přihlašování do aplikace využíváte autentizaci pomocí SMS, musíte nejprve vyplnit Přihlašovací jméno
a Heslo, následně kliknout na tlačítko se šipkou pro odeslání SMS, čímž na telefonní číslo nastavené v systému přijde
SMS obsahující vygenerovaný kód. Následně do pole Kód z SMS doplňte kód, který Vám přišel v SMS.

2.2.2.

Podpisy

Při ověřování identity při zadávání transakcí či změnách nastavení aplikace se využívá podobné metody. Po potvrzení
akce, kterou je třeba autorizovat, systém zobrazí dialog s výběrem autorizačního scénáře s následujícími položkami:

Zařízení – jedná se o autorizační scénář
V případě, že můžete používat pouze jeden autorizační scénář, Vám není tento krok autorizace zobrazen.
Po výběru autorizačního scénáře a kliknutí na tlačítko Pokračovat systém zobrazí další krok autorizace, který se liší
v závislosti na vybraném autorizačním scénáři.
Pokud vyberete autorizaci prostřednictvím SMS kódu, systém zobrazí následující dialog:
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Kód – jedná se o vygenerovaný kód, který bude odeslán pomocí SMS
Kliknutím na tlačítko se šipkou u pole Kód si odešlete novou autorizační SMS, pro případ, že Vám nebyla doručena
nebo došlo k exspiraci kódu.
Pokud vyberete autorizaci Vaším generátorem kódů (Digipass), systém zobrazí jeden z následujících dialogů (dle
definovaného programu autorizace):

Program 1
Kód – jedná se o vygenerovaný číselný kód, který váš generátor kódů (Digipass) vygeneruje po výběru
programu 1.

Program 2
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Kód – jedná se o vygenerovaný číselný kód, který váš generátor kódů (Digipass) vygeneruje po výběru
programu 2 a poté, co do něj opíšete hodnotu pole uvedeného v autorizačním dialogu.

Program 3
Kód – jedná se o vygenerovaný číselný kód, který váš generátor kódů (Digipass) vygeneruje po výběru
programu 3 a poté, co do něj opíšete hodnotu polí uvedených v autorizačním dialogu.
Po vyplnění správného kódu a kliknutí na tlačítko Pokračovat bude provedena Vámi požadovaná operace nebo
změna nastavení či připojen Váš podpis k transakci.
Pozn.: Některé operace mohou vyžadovat vícenásobnou autorizaci, tzn. k jejich provedení je nutný podpis více
uživatelů. V takovém případě bude požadovaná operace provedena až po připojení posledního podpisu, který je
k provedení operace potřeba.

2.3.

Kalendář

Funkce kalendáře slouží pro jednodušší zadávání data a času. Kalendář zobrazíte
pomocí kliknutí do libovolného pole, které požaduje jako vstup datum. V kalendáři můžete vyhledat požadované
datum.
Tlačítko Dnes slouží pro zadání současného data. Tlačítko Vyčistit slouží pro vymazání datového pole.
Pomocí šipek u měsíce se můžete pohybovat o měsíc vpřed/vzad. Kliknutím na název měsíce se zobrazí seznam všech
měsíců.
Pomocí šipek u roku se můžete pohybovat o rok vpřed/vzad. Kliknutím na rok se zobrazí seznam roků.
V seznamu měsíců a let se lze pohybovat pomocí šipek (nahoru/dolů), či kolečka myši.
V kalendáři je vyznačen aktuální a vybraný den.
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2.4.

Export do CSV

Pro účel exportu dat a jejich zpracování v další aplikaci (např. MS Excel) máte možnost u většiny přehledových tabulek
stiskem tlačítka Export CSV uložit všechny záznamy přehledu, které splňují zadaná filtrační kritéria přehledu, do
souboru formátu CSV. Toto je obecný formát pro text s oddělovači a lze jej bez nutnosti dalších konverzí otevírat
a zpracovávat v tabulkových editorech.

2.5.

Použití filtrů

Následující informace se budou týkat možnosti filtrování. V případě, že je možné filtrovat pouze podle jednoho
filtračního kritéria, můžete ho zadat přímo v záhlaví přehledu.

V případě, že je možné filtrovat podle více filtračních kritérií, pak se kliknutím na ikonku filtru v záhlaví přehledu
zobrazí lišta pro zadání kritérií.

Po jejich vyplnění stiskněte tlačítko Hledat a přehled se vyfiltruje. Lištu filtru lze zavřít opětovným kliknutím na
ikonku filtru, čímž dojde i k vymazání zadaných filtračních kritérií.

V případě, že je možné filtrovat podle mnoha filtračních kritérií, pak je v aplikaci zobrazeno tlačítko Filtry pro
vyvolání dialogu s filtrem. V tomto dialogu můžete vyplnit jedno nebo více filtračních kritérií a kliknutím na tlačítko
Použít filtr se přehled vyfiltruje. Kliknutím na tlačítko Zrušit filtr se zadaná filtrační kritéria smažou.
Při přechodu mezi jednotlivými obrazovkami jsou zadané hodnoty filtračních kritérií vymazány.

2.6.

Rozbalovací dialogy

2.6.1. Inbox
Inbox je schránka, do které jsou klientovi zasílány zprávy. Inbox je rozdělen do dvou sekcí, které jsou přístupné
ikonkami v horní části pravého okraje okna aplikace. Každá ikonka sekce zobrazuje počet nepřečtených zpráv v dané
sekci.
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V každé sekci se zobrazuje přehled zpráv v levém sloupci. Přehled zobrazuje u každé zprávy název kategorie, do které
zpráva patří, datum odeslání, předmět zprávy a ikonu přílohy (pokud zpráva obsahuje přílohu). Nepřečtené zprávy jsou
v přehledu zvýrazněny tučným písmem a barevnou ikonou. Zpráva je označena za přečtenou v okamžiku zobrazení
detailu.
Detail vybrané zprávy se zobrazuje v hlavní části okna aplikace.
Přílohy zprávy se zobrazují ve svislém pruhu vpravo od detailu zprávy. Přílohu lze stáhnout kliknutím na ikonu souboru.
Provozní
Do této sekce jsou zasílány zprávy, které se týkají klienta a jeho produktů nebo provozu banky.
Sekce obsahuje následující kategorie:
Potvrzení
Risk
Upozornění
Smlouvy
Z banky
Do této sekce jsou zasílána marketingová a obchodní sdělení.
Sekce obsahuje následující kategorie:
Novinky
Doporučení
Pozvánky
Magnus
Concierge
Filtrování zpráv
V horní části inboxu se zobrazují kontrolky pro filtrování zpráv zobrazených v přehledu. Filtrovat lze podle
následujících kritérií:
Kategorie – zobrazí pouze zprávy patřící do dané kategorie
Jen nepřečtené – zobrazí pouze zprávy, které nebyly označeny za přečtené
Další filtrační kritéria se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou:
Od – zobrazí pouze zprávy s datem odeslání větším nebo rovným zadanému
Do – zobrazí pouze zprávy s datem odeslání menším nebo rovným zadanému
Hledat v textu – zobrazí pouze zprávy, jejichž předmět obsahuje zadaný text
Smazání zprávy
Ve spodní části těla zprávy je k dispozici tlačítko Smazat . Po jeho stisknutí a potvrzení smazání je zobrazená zpráva
z inboxu odstraněna.

2.6.2. Výpisy
Tato sekce zobrazuje výpisy napříč všemi produkty klienta.
Filtrování výpisů
V horní části přehledu se zobrazují kontrolky pro filtrování výpisů zobrazených v přehledu. Filtrovat lze podle
následujících kritérií:
Typ – zobrazí se pouze výpisy z produktů vybraného typu
Produkt – zobrazí pouze výpisy z vybraného produktu
Další filtrační kritéria se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou:
Od – zobrazí pouze výpisy s datem větším nebo rovným zadanému
Do – zobrazí pouze výpisy s datem menším nebo rovným zadanému
Export výpisu do PDF
V pravém sloupci přehledu je k dispozici odkaz pro export výpisu do PDF. Po jeho stisknutí Vám systém nabídne ke
stažení PDF soubor s příslušným výpisem.
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Export výpisu do ABO
V pravém sloupci přehledu je k dispozici odkaz pro export výpisu do formátu ABO. Po jeho stisknutí Vám systém
nabídne ke stažení soubor s příslušným výpisem ve formátu ABO. Kódování a znaménka odpovídají uživatelskému
nastavení – viz Nastavení ABO
Export je dostupný pouze pro výpisy z běžných účtů.

2.6.3. Žádosti
Složka obsahuje všechny žádosti klienta. Žádost je do této složky zaslána v okamžiku jejího vytvoření. Na tomto místě
můžete žádost podepsat, příp. zrušit. Součástí těla žádosti je přehled podpisů, které už byly k žádosti připojeny.
Žádosti jsou zobrazeny všem uživatelům, kteří mohou k žádosti připojit svůj podpis.
Podepsání žádosti
Pokud žádost ještě nebyla plně podepsána a přihlášený uživatel k ní dosud nepřipojil svůj podpis, je ve spodní části
těla žádosti aktivní tlačítko Podepsat . Po jeho stisknutí je uživatel vyzván k autorizaci. Proběhne-li autorizace
úspěšně, systém k žádosti připojí klientův podpis. Jestliže je tímto podpisem žádost plně podepsaná, je odeslána
k dalšímu zpracování.
Zrušení žádosti
Pokud žádost ještě nebyla plně podepsána, je ve spodní části těla žádosti aktivní tlačítko Zrušit . Po jeho stisknutí
dojde ke zrušení žádosti a uživatel je přesměrován na přehled žádostí. Zrušená žádost je odstraněna.
Filtrování žádostí
V horní části přehledu se zobrazují kontrolky pro filtrování žádostí zobrazených v přehledu. Filtrovat lze podle
následujících kritérií:
Jen nepřečtené – zobrazí pouze žádosti, které ještě nebyly uživatelem označeny za přečtené
Stav – zobrazí pouze žádosti ve vybraném stavu
Další filtrační kritéria se zobrazí po stisknutí tlačítka s lupou:
Od – zobrazí pouze žádosti s datem větším nebo rovným zadanému
Do – zobrazí pouze žádosti s datem menším nebo rovným zadanému

2.7.

Rychlý převod

Rychlý převod je dostupný ikonkou ve střední části pravého okraje okna aplikace. Po jejím stisknutí systém zobrazí
dialog pro provedení rychlé platby.
V levé části je seznam zdrojových produktů, z nichž je možné rychlý převod provést:
Běžné účty – obsahuje všechny aktivní běžné účty klienta
Obchodování – obsahuje všechny sběrné účty, na kterých má klient nenulový disponibilní zůstatek
V pravé části je seznam cílových produktů, na které je možné rychlý převod provést:
Produkty
o Běžné účty – obsahuje všechny aktivní běžné účty klienta
o Vklady – obsahuje všechny aktivní vklady s výpovědní lhůtou
Rychlý převod provedete přetažením vybrané zdrojové položky na cílovou položku.
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Další chování systému je závislé na zvoleném cíli:
Produkty – systém zobrazí dialog pro zadání částky převodu; pokud je cílový produkt v jiné měně než zdrojový,
pak můžete tlačítky vybrat, zda bude převod uskutečněn v měně zdrojového nebo cílového produktu.
Rychlý převod je proveden s aktuálním datem splatnosti. Pokud již není možné provést převod v aktuální den, systém
uživatele upozorní na nejbližší možné datum splatnosti a požádá ho o souhlas s provedením převodu v daný den.

3.

Běžné účty

Agenda běžných účtů je dostupná tlačítkem ÚČTY v hlavním menu nebo tlačítkem Přehled na kartě účtu na
dashboardu.
V záhlaví agendy se zobrazuje stavový řádek. První položkou ve stavovém řádku je rozbalovací nabídka účtů klienta.
Všechny informace zobrazené v agendě běžných účtů se vztahují k účtu, který je v této nabídce zvolen. Stavový řádek
dále obsahuje následující informace:
Aktuální zůstatek – účetní zůstatek účtu
Disponibilní zůstatek – disponibilní prostředky na účtu
Zpracovávané – součet částek plateb z účtu, které jsou ve zpracování

3.1.

Přehled

Přehled účtu zobrazuje nejnovější platby na účtu. Přehled je rozdělen do tří sekcí:
Zaúčtované – již provedené platby
Zpracovávané – nezaúčtované blokace (např. blokace z plateb kartou)
Nedokončené – platby, které ještě nebyly autorizovány (uživatel založil platební příkaz, ale pouze jej uložil ke
schválení a nepřipojil podpis, nebo podpis připojil, ale čeká se ještě na další podpis v případě nastaveného
vícenásobného podepisování); platby s budoucím datem splatnosti; platby, které se nepodařilo zpracovat
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Přehled zobrazuje v každé kategorii maximálně pět nejnovějších plateb. Na úplný přehled se lze dostat odkazem
v hlavičce každé sekce.
Přehled obsahuje následující sloupce:
Datum – požadované datum splatnosti platby
Valuta – datum skutečného zpracování platby
Částka – částka a měna platby
Protistrana – identifikace protiúčtu nebo obchodníka (u karetních plateb)
Operace – typ platby u zaúčtovaných; stav platby u zpracovávaných a nedokončených
Akce – viz operace s platbou

3.2.

Nová platba

Nová platba je dostupná tlačítkem Platba na kartě účtu na dashboardu nebo položkou Nová platba v levém menu
v agendě běžných účtů.
Pomocí karet v horní části agendy lze přepínat mezi formuláři pro jednotlivé typy plateb.
V záhlaví formuláře je vždy zobrazeno číslo, kód banky a měna zdrojového účtu. Zdrojový účet lze změnit pomocí
nabídky ve stavovém řádku (viz kapitolu Běžné účty).
V rychlém přehledu vpravo od formuláře se zobrazuje rekapitulace údajů zadaných ve formuláři.
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3.2.1. Tuzemská platba

Formulář tuzemské platby obsahuje následující položky:
Účet příjemce – povinná položka
Kód banky – povinná položka; kód banky lze vybrat z číselníku
Variabilní symbol – maximálně 10 znaků
Konstantní symbol – maximálně 4 znaky
Specifický symbol – maximálně 10 znaků
Částka – povinná položka; částka je vždy v domácí měně
Datum splatnosti – povinná položka; datum lze vybrat z kalendáře
Zpráva – maximálně 140 znaků
Formulář lze předvyplnit ze šablony pomocí rozbalovací nabídky šablon v záhlaví formuláře. Rozbalovací nabídka
obsahuje všechny klientovy šablony domácích plateb.
Platbu lze prostřednictvím tlačítek pod rychlým přehledem Uložit ke schválení nebo Potvrdit .

3.2.2. Hromadná platba
Hromadnou platbu lze vytvořit zadáním do formuláře, nebo importem ze souboru ve formátu ABO. K přepínání mezi
těmito dvěma možnostmi slouží tlačítko Importovat ze souboru v záhlaví formuláře.

Strana 17 z 68

Uživatelská dokumentace aplikace ePortál
Verze 2.0

Zadání do formuláře

Formulář se skládá z řady sekcí, které slouží pro zadání parametrů jednotlivé platby. Aktivní sekce (sekce, ve které je
umístěn kurzor) je zvýrazněna podbarvením.
Formulář hromadné platby obsahuje v každé sekci jednotlivé platby následující položky:
Účet příjemce – povinná položka
Kód banky – povinná položka; kód banky lze vybrat z číselníku
Částka – povinná položka; částka je vždy v domácí měně
Variabilní symbol – maximálně 10 znaků
Konstantní symbol – maximálně 4 znaky
Specifický symbol – maximálně 10 znaků
Zpráva – maximálně 140 znaků
Pole pro zadání data splatnosti je v záhlaví formuláře a je společné pro všechny platby zadané ve formuláři.
Pod formulářem jsou k dispozici tlačítka:
Přidat další – přidá další sekci pro zadání platby
Kopie předchozí – přidá další sekci pro zadání platby předvyplněnou údaji zadanými v předchozí sekci
Vložit z šablony – rozbalovací nabídka obsahující všechny šablony domácích plateb klienta; výběrem šablony je
přidána nová sekce vyplněná údaji ze šablony
Sekci je možné odebrat prostřednictvím křížku v pravém horním rohu sekce.
Hromadnou platbu můžete prostřednictvím tlačítek pod rychlým přehledem Uložit ke schválení nebo Potvrdit .
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Import ze souboru

Formulář pro import ze souboru obsahuje pole pro výběr souboru ve formátu ABO a tlačítko Načíst . Zvolený soubor
musí být validní a nesmí být větší než 100 kB. Pokud jsou podmínky splněny, systém po importu založí jednotlivé
platby dle údajů v souboru a zobrazí je v rychlém přehledu.

3.2.3. Rychlý převod mezi vlastními produkty

Formulář pro rychlý převod mezi vlastními produkty obsahuje následující položky:
Účet příjemce – rozbalovací nabídka obsahující všechny produkty klienta, na které je možné udělat převod
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Částka – povinná položka
Měna – rozbalovací nabídka obsahující měnu zdrojového účtu a cílového produktu
Datum splatnosti – povinná položka; datum lze vybrat z kalendáře
Zpráva –maximálně 140 znaků
Platbu lze prostřednictvím tlačítek pod rychlým přehledem Uložit ke schválení nebo Potvrdit .

3.2.4. Zahraniční platba

Formulář zahraniční platby obsahuje následující položky:
Účet příjemce (IBAN) – povinná položka; číslo cílového účtu v národním formátu nebo IBAN
SWIFT (BIC) –BIC kód banky příjemce
Jméno/název příjemce – povinná položka; maximálně 35 znaků
Adresa příjemce – maximálně 70 znaků
Kód země příjemce – povinná položka; rozbalovací nabídka s výběrem zemí
Název banky příjemce – maximálně 35 znaků
Adresa banky příjemce – maximálně 70 znaků
Kód země banky – rozbalovací nabídka s výběrem zemí
Částka – povinná položka
Měna – rozbalovací nabídka s výběrem měn
Datum splatnosti – povinná položka; datum lze vybrat z kalendáře
Typ poplatku – povinná položka; rozbalovací nabídka
Zpráva – maximálně 140 znaků
Pro validní zadání zahraniční platby musí být splněny následující podmínky:
Pole Cílový účet / IBAN může obsahovat číslo účtu v národním formátu nebo IBAN.
Pole SWIFT (BIC) musí obsahovat validní BIC kód.
Pokud je pole SWIFT (BIC) vyplněno, nelze vyplnit pole Název banky příjemce, Adresa banky příjemce a Kód
země banky.
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Pokud je banka příjemce v zemi EHP, je pole SWIFT (BIC) povinné a cílový účet musí být zadán ve formátu IBAN.
Pokud není vyplněno pole SWIFT (BIC) jsou pole Název banky příjemce, Adresa banky příjemce a Kód země
banky povinná.
Pokud je banka příjemce v zemi EHP a měna transakce je shodná s měnou zdrojového účtu, musí být v poli Typ
poplatku zadána hodnota „SHA“.
Pokud je banka příjemce v zemi EHP a měna transakce není shodná s měnou zdrojového účtu, musí být v poli Typ
poplatku zadána hodnota „SHA“ nebo „OUR“.
Přes formulář zahraniční platby nelze provádět platbu do domácí banky v domácí měně; k tomu je určen
formulář domácí platby.
Přes formulář zahraniční platby nelze provádět cizoměnovou platbu v rámci banky; k tomu je určen formulář
zahraniční platby v rámci J&T.
Přes formulář zahraniční platby nelze provádět platbu mezi českou a slovenskou pobočkou J&T; k tomu je určen
formulář zahraniční platby v rámci J&T.
Formulář můžete předvyplnit ze šablony pomocí rozbalovací nabídky šablon v záhlaví formuláře. Rozbalovací nabídka
obsahuje všechny klientovy šablony zahraničních plateb.
Platbu lze prostřednictvím tlačítek pod rychlým přehledem Uložit ke schválení nebo Potvrdit .
V rámci J&T

Pro zadání zahraniční platby v rámci J&T slouží tlačítko Platba v rámci J&T v záhlaví formuláře zahraniční platby.
Formulář zahraniční platby v rámci J&T obsahuje následující položky:
Účet příjemce – povinná položka; číslo účtu v národním formátu
Banka (pobočka) příjemce – povinná položka; rozbalovací nabídka obsahující českou a slovenskou pobočku J&T
Částka – povinná položka
Měna – rozbalovací nabídka s výběrem měn
Typ poplatku – napevno nastaveno na „SHA“
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Datum splatnosti – povinná položka; datum lze vybrat z kalendáře
Zpráva – maximálně 140 znaků
Přes formulář platby v rámci J&T nelze provádět platbu v domácí měně v rámci pobočky; k tomu je určen formulář
domácí platby.
Formulář můžete předvyplnit ze šablony pomocí rozbalovací nabídky šablon v záhlaví formuláře. Rozbalovací nabídka
obsahuje všechny klientovy šablony zahraničních plateb v rámci J&T.
Platbu lze prostřednictvím tlačítek pod rychlým přehledem Uložit ke schválení nebo Potvrdit .

3.3.

Trvalá platba

Trvalé platby jsou dostupné položkou Trvalá platba v levém menu.
Agenda trvalých plateb obsahuje trvalé příkazy a souhlasy s inkasem. Mezi nimi lze přepínat záložkami v záhlaví
agendy.

3.3.1. Trvalý příkaz

Přehled trvalých příkazů obsahuje následující sloupce:
Název příkazu
Číslo účtu příjemce
Částka
Platné do
Stav
Akce - viz operace s trvalým příkazem
Nový trvalý příkaz lze založit tlačítkem + Nový příkaz v záhlaví přehledu.
V záhlaví formuláře trvalého příkazu jsou následující údaje:
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Zdrojový účet - číslo, kód banky a měna zdrojového účtu; zdrojový účet lze změnit pomocí nabídky ve stavovém
řádku
Název příkazu – povinné pole pro zadání názvu trvalého příkazu
Vyberte ze šablony – rozbalovací nabídka obsahující všechny klientovy šablony domácích plateb; výběrem
šablony se formulář předvyplní údaji ze šablony
Formulář obsahuje následující údaje:
Účet příjemce – povinná položka
Kód banky – povinná položka; kód banky lze vybrat z číselníku
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Částka – povinná položka; částka je vždy v domácí měně
Zpráva – maximálně 140 znaků
Četnost – povinná položka; pole pro zadání frekvence trvalého příkazu a rozbalovací nabídka s výběrem období
(den, týden, měsíc)
Provedení příkazu – povinná položka; rozbalovací nabídka s hodnotami:
o Podle základního data – trvalý příkaz se provede vždy v den odpovídající základnímu datu (např. pokud je
základní datum 16. 10. 2013 a četnost je 1 x za 1 měsíc, provede se trvalý příkaz každý měsíc 16.)
o Poslední den periody – lze zvolit pouze v kombinaci s měsíční frekvencí; trvalý příkaz se provede vždy poslední
den v měsíci
Základní datum – datum prvního provedení trvalého příkazu
Platné do – nepovinná položka; konec platnosti trvalého příkazu; pokud není zadáno, není platnost trvalého
příkazu omezena
Zpracování – povinná položka; rozbalovací nabídka s hodnotami:
o Na začátku účetního dne – platba z trvalého příkazu se zpracuje na začátku dne
o Na konci účetního dne – platba z trvalého příkazu se zpracuje na konci dne
Mimo pracovní dny – povinná položka; rozbalovací nabídka s hodnotami:
o Předchozí pracovní den – pokud platba z trvalého příkazu připadne na nepracovní den, zpracuje se platba
předchozí pracovní den (např. připadne-li platba na neděli, zpracuje se v pátek)
o Následující pracovní den – pokud platba z trvalého příkazu připadne na nepracovní den, zpracuje se platba
následující pracovní den (např. připadne-li platba na sobotu, zpracuje se v pondělí)
Operace s trvalým příkazem
Na přehledu a detailu trvalého příkazu jsou k dispozici následující operace:
Detail
Operace zobrazí detail trvalého příkazu.
Editovat
Operace zobrazí formulář trvalého příkazu k provedení změn. Změna platí až v okamžiku, kdy je plně autorizována.
Dokud nedojde k plné autorizaci změněného trvalého příkazu, platí stále původní předpis – tzn. platby z trvalého
příkazu se generují v původní podobě.
Smazat
Operace ukončí a smaže trvalý příkaz. Pokud není možné trvalý příkaz ukončit k aktuálnímu dni, aplikace klienta
upozorní na nejbližší datum, ke kterému bude trvalý příkaz ukončen – platby plánované do tohoto data budou
provedeny.

3.3.2. Souhlas s inkasem
Přehled souhlasů s inkasem obsahuje následující sloupce:
Název souhlasu
Účet příjemce – účet, v jehož prospěch je možné inkasovat prostředky
Limit – maximální částka, kterou lze inkasovat
Platnost od – počátek platnosti souhlasu s inkasem
Platné do – konec platnosti souhlasu s inkasem
Akce - viz operace se souhlasem s inkasem
Operace se souhlasem s inkasem
Na přehledu a detailu souhlasu s inkasem jsou k dispozici následující operace:
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Detail
Operace zobrazí detail souhlasu s inkasem.

3.4.

Nedokončené platby

Přehled nedokončených plateb je dostupný odkazem v záhlaví sekce nedokončených plateb v Přehledu účtu nebo
položkou Nedokončené v levém menu.

Přehled zobrazuje
a) platby, které zatím nebyly zpracovány, protože nejsou plně autorizovány;
b) platby, které zatím nebyly zpracovány, protože mají datum splatnosti v budoucnosti;
c) platby, které již nemohou být zpracovány – byly zamítnuty z důvodu nedostatku prostředků či jiné chyby.
Přehled obsahuje následující sloupce:
Datum – požadované datum splatnosti platby
Částka – částka a měna platby
Protistrana – identifikace protiúčtu
Operace – stav platby
Akce – viz operace s platbou
Přehled lze exportovat do CSV pomocí tlačítka Export CSV pod přehledem.
Na levém okraji přehledu se nachází zatržítka, kterými lze označit vybrané platby pro provedení hromadné akce.
Zatržítka jsou přístupná pouze u plateb ve stavu „K podpisu“. Pro označení všech plateb, u nichž jsou zatržítka
přístupná, slouží tlačítko Vybrat vše pod přehledem.
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3.4.1. Hromadná změna data splatnosti

Hromadnou změnu data splatnosti lze provést tlačítkem Změna data splatnosti pod přehledem nedokončených
plateb. Tlačítko je aktivní, pokud je v přehledu označena alespoň jedna platba. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dialog
pro zadání nového data splatnosti. Po zadání data a stisknutí tlačítka Potvrdit systém zobrazí autorizační dialog pro
potvrzení změny.
Provedení operace z platby odstraní původní podpisy, tzn. je-li nastavena vícenásobná autorizace, musí ostatní
uživatelé platbu znovu autorizovat.

3.4.2. Hromadná autorizace
Hromadnou autorizaci lze provést tlačítkem Schválit pod přehledem nedokončených plateb. Tlačítko je aktivní,
pokud je v přehledu označena alespoň jedna platba. Po stisknutí tlačítka se zobrazí autorizační dialog. Úspěšným
provedením operace je ke všem platbám připojen váš podpis.

3.5.

Pohyby

Přehled pohybů na běžném účtu je dostupný odkazem v záhlaví sekce zaúčtovaných a zpracovávaných plateb
v Přehledu účtu nebo položkou Pohyby v levém menu.

Přehled je rozdělen do dvou sekcí:
Zaúčtované – již provedené platby
Zpracovávané – nezaúčtované blokace (např. blokace z plateb kartou)
Přehled obsahuje následující sloupce:
Datum – požadované datum splatnosti platby
Valuta – datum skutečného zpracování platby
Částka – částka a měna platby
Protistrana – identifikace protiúčtu nebo obchodníka (u karetních plateb)
Operace – typ platby u zaúčtovaných; stav platby u zpracovávaných a nedokončených
Akce – viz operace s platbou
Tlačítkem v levém horním rohu přehledu lze zobrazit filtr, který nabízí následující filtrační kritéria:
Od – zobrazí pouze platby, které mají datum větší nebo rovné zadanému
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Do – zobrazí pouze platby, které mají datum menší nebo rovné zadanému
Stav – zobrazí pouze platby z vybrané sekce
Operace – zobrazí pouze platby vybrané kategorie
Protiúčet – zobrazí pouze platby, u nichž je číslo protiúčtu shodné se zadaným
Částka od – zobrazí pouze platby, které mají částku větší nebo rovnou zadané
Částka do – zobrazí pouze platby, které mají částku menší nebo rovnou zadané
Přehled lze exportovat do CSV pomocí tlačítka Export CSV pod přehledem.

3.6.

Operace s platbou

V přehledech a detailech plateb je k dispozici několik operací, které lze s platbami provádět. Některé operace mohou
být dostupné pouze u některých plateb v závislosti na jejich typu a stavu.

3.6.1. Detail

Operace zobrazí detail vybrané platby.
Operace je dostupná ve všech přehledech plateb pro všechny záznamy.

3.6.2. Kopie
Operace otevře formulář pro zadání nové platby předvyplněný údaji platby, na které byla operace použita.
Operace je dostupná u všech odchozích plateb s výjimkou blokací a karetních transakcí.

3.6.3. Zrušit
Operace zruší platbu. Zrušená platba již nebude realizována.
Operace je dostupná u všech nedokončených plateb, které nebyly již zrušeny nebo zamítnuty systémem.

3.6.4. Odstranit
Operace odstraní zrušenou platbu. Odstraněna platba se již nebude v přehledech zobrazovat.
Operace je dostupná u všech plateb, které byly zrušeny klientem nebo zamítnuty systémem.

3.7.

Výpisy

Přehled výpisů z běžného účtu je dostupný položkou Výpisy v levém menu.
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3.7.1. Filtrování výpisů
V horní části přehledu se zobrazují kontrolky pro filtrování výpisů zobrazených v přehledu. Filtrovat lze podle
následujících kritérií:
Od – zobrazí pouze výpisy s datem větším nebo rovným zadanému
Do – zobrazí pouze výpisy s datem menším nebo rovným zadanému

3.7.2. Export výpisu do PDF
V pravém sloupci přehledu je k dispozici odkaz pro export výpisu do PDF. Po jeho stisknutí Vám systém nabídne ke
stažení PDF soubor s příslušným výpisem.

3.7.3. Export výpisu do ABO
V pravém sloupci přehledu je k dispozici odkaz pro export výpisu do formátu ABO. Po jeho stisknutí Vám systém
nabídne ke stažení soubor s příslušným výpisem ve formátu ABO. Kódování a znaménka odpovídají uživatelskému
nastavení – viz Nastavení ABO.

3.8.

Šablony

Šablony jsou dostupné položkou Šablony v levém menu.

3.8.1. Přehled šablon
Přehled šablon zobrazuje šablony klienta napříč všemi účty. Zahraniční šablony tak jsou k dispozici nezávisle na
zdrojovém účtu. Tuzemské šablony jsou k dispozici pouze u účtu v domácí měně, tzn. u korunových účtů vedených
v české pobočce jsou k dispozici tuzemské šablony v CZK, u eurových účtů vedených ve slovenské pobočce jsou
k dispozici tuzemské šablony v EUR.
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Přehled obsahuje následující sloupce:
Název šablony
Typ – záhlaví sloupce slouží jako filtr (viz níže)
Číslo účtu příjemce
Částka – částka a měna platby
Akce – viz operace se šablonami
Přehled lze filtrovat podle následujících typů šablon:
Vše
Tuzemské
Zahraniční
Zahraniční v rámci J&T
Na levém okraji přehledu se nachází zatržítka, kterými lze označit vybrané šablony pro provedení hromadné akce.
Zatržítka jsou přístupná pouze u šablon tuzemských plateb. Pro označení všech šablon, u nichž jsou zatržítka přístupná,
slouží tlačítko Vybrat vše pod přehledem.
Hromadné odeslání šablon
Hromadné odeslání šablon lze provést tlačítkem Odeslat označené pod přehledem šablon. Tlačítko je aktivní, pokud
je v přehledu označena alespoň jedna šablona. Po stisknutí tlačítka se otevře formulář hromadné platby předvyplněný
údaji z označených šablon.

3.8.2. Nová šablona
Nová šablona je dostupná tlačítky nad přehledem šablon. K dispozici jsou následující tlačítka:
+ Tuzemská šablona – pro otevření formuláře šablony tuzemské platby
+ Zahraniční šablona – pro otevření formuláře zahraniční platby
+ Šablona v rámci J&T – pro otevření formuláře zahraniční platby v rámci J&T
Tuzemská šablona
Formulář šablony tuzemské platby obsahuje následující položky:
Název šablony – povinná položka
Cílový účet – pole je rozděleno na předčíslí, číslo účtu a kód banky; kód banky lze vybrat z číselníku
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Částka – částka je vždy v domácí měně zobrazeného účtu
Zpráva – maximálně 140 znaků
Všechny položky kromě názvu jsou nepovinné. Nevyplněné položky zůstanou při použití šablony prázdné a lze je
doplnit ručně.
Zahraniční šablona
Formulář šablony zahraniční platby obsahuje následující položky:
Název šablony – povinná položka
Cílový účet / IBAN – číslo cílového účtu v národním formátu nebo IBAN
SWIFT (BIC) – BIC kód banky příjemce
Jméno/název příjemce – maximálně 35 znaků
Adresa příjemce – maximálně 3 řádky po 35 znacích
Kód země příjemce – rozbalovací nabídka s výběrem zemí
Název banky příjemce – maximálně 35 znaků
Adresa banky příjemce – maximálně 3 řádky po 35 znacích
Kód země banky – rozbalovací nabídka s výběrem zemí
Částka
Měna – rozbalovací nabídka s výběrem měn
Platební titul – rozbalovací nabídka
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Typ poplatku – rozbalovací nabídka
Zpráva – maximálně 4 řádky po 35 znacích
Všechny položky kromě názvu jsou nepovinné. Nevyplněné položky zůstanou při použití šablony prázdné a lze je
doplnit ručně. Systém provádí validace pouze u vyplněných položek a to stejné, jako pro validní zadání vyplněné
platby.
Šablona v rámci J&T
Formulář šablony zahraniční platby v rámci J&T obsahuje následující položky:
Název šablony – povinná položka
Cílový účet – číslo účtu v národním formátu
Banka (pobočka) příjemce – rozbalovací nabídka obsahující českou a slovenskou pobočku J&T
Částka
Měna – rozbalovací nabídka s výběrem měn
Zpráva – maximálně 140 znaků
Přes formulář platby v rámci J&T nelze provádět platbu v domácí měně v rámci pobočky; k tomu je určen formulář
domácí platby.
Všechny položky kromě názvu jsou nepovinné. Nevyplněné položky zůstanou při použití šablony prázdné a lze je
doplnit ručně.

3.8.3. Operace se šablonami
Detail
Operace zobrazí detail vybrané šablony.
Operace je dostupná ze sloupce Akce v přehledu šablon.
Upravit
Operace zobrazí formulář pro úpravu hodnot jednotlivých položek šablony. Formulář má stejnou podobu jako
formulář pro zakládání nové šablony.
Operace je dostupná ze sloupce Akce v přehledu šablon nebo tlačítkem Upravit pod detailem šablony.
Smazat
Operace odstraní vybranou šablonu. Po stisknutí Vás systém požádá o potvrzení, že chcete šablonu skutečně smazat.
Po provedení akce je zobrazen přehled šablon bez smazané šablony.
Operace je dostupná ze sloupce Akce v přehledu šablon nebo tlačítkem Smazat pod detailem šablony.
Zaplatit
Operace otevře formulář pro zadání nové platby předvyplněný údaji z vybrané šablony.
Operace je dostupná ze sloupce Akce v přehledu šablon nebo tlačítkem Odeslat pod detailem šablony.
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3.9.

Vlastnosti účtu

Vlastnosti účtu jdou dostupné položkou Vlastnosti v levém menu.
Obrazovka ukazuje základní údaje o vybraném účtu:
Ikona – ikona účtu, která se zobrazuje v nabídkách, kde lze účet zvolit; ikonu lze změnit
Název – uživatelský název účtu, který se zobrazuje v nabídkách, kde lze účet zvolit; název lze změnit, smí mít
maximálně 11 znaků
Číslo účtu – číslo účtu včetně kódu banky v národním formátu
IBAN – číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN
SWIFT (BIC) – kód banky v mezinárodním formátu SWIFT
Stav – aktuální stav účtu
Vlastní prostředky – disponibilní zůstatek účtu snížený o povolený debet
Měna – měna účtu
3.9.1. Notifikace
Ve vlastnostech účtu si můžete nastavit zasílání notifikací.
Pro každou notifikaci lze zadat až tři telefonní čísla pro zasílání SMS a tři e-mailové adresy pro zasílání notifikačních emailů.
Notifikace o zůstatku je na zadané kontakty zasílána pravidelně ve zvoleném intervalu.
Notifikace o pohybu je na zadané kontakty zasílána v okamžiku pohybu na účtu, který je větší než zadaná částka.
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Nastavení notifikací ve vlastnostech účtu

4.

Vklady

Tato stránka Vám poskytne přehled o produktech, které souvisí s Vaším právě
vybraným produktem.

4.1.

Přehled

Tato stránka Vás informuje o pohybech na vkladu, které si můžete vybrat v rozbalovací nabídce v levém horním rohu
stránky.
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Přehled transakcí na termínovaném vkladu SAMPLE
Datum – požadované datum splatnosti platby
Valuta – datum skutečného zpracování platby
Částka – částka a měna platby
Protistrana – identifikace protiúčtu
Operace – typ platby
Akce – výčet akcí, které můžete vykonat nad danou transakcí. Výběrem akce detail zobrazíte detail dané
transakce.

4.2.

Výpisy z vkladů

Přehled výpisů ze vkladu je dostupný volbou Výpisy v levém menu.

Výpisy z vkladů SAMPLE
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4.2.1. Filtrování výpisů
V horní části přehledu se zobrazují kontrolky pro filtrování výpisů zobrazených v přehledu. Filtrovat lze podle
následujících kritérií:
Od – zobrazí pouze výpisy s datem větším nebo rovným zadanému
Do – zobrazí pouze výpisy s datem menším nebo rovným zadanému

4.2.2. Export výpisu do PDF
V pravém sloupci přehledu je k dispozici odkaz pro export výpisu do PDF. Po jeho stisknutí je uživateli nabídnut ke
stažení PDF soubor s příslušným výpisem.

4.3.

Vlastnosti vkladu

Výběrem vkladu v rozbalovací nabídce v levém horním rohu stránky a kliknutím na položku Vlastnosti v levém menu
zobrazíte vlastnosti vybraného vkladu.
Vlastnosti vkladu slouží k zobrazení přesného popisu daného vkladu.
Položky zobrazené ve vlastnostech vkladu se liší dle typu vybraného vkladu. Hned na úvodu se můžete setkat s
následujícími položkami, společnými pro všechny typy vkladů:
Ikona – ikona, kterou jste vybrali pro Váš vklad
Název – název Vašeho vkladu
Číslo vkladu – číslo vkladu
Druh – zobrazuje druh Vámi vybraného vkladu
Částka – výše vkladu v dané měně
Datum založení – datum založení vkladu
Datum splatnosti – datum splatnosti jistiny vkladu
Období – délka vkladu
Úroková sazba – zobrazuje úrokovou sazbu Vámi vybraného vkladu
Výplata úroku – zobrazuje, jakým způsobem bude vyplacen úrok z vkladu
Navázaný účet pro výplatu jistiny – zobrazuje číslo účtu, na který bude vyplacena jistina vkladu
Navázaný účet pro výplatu úroku – zobrazuje číslo účtu, na který bude vyplacen úrok z vkladu
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Strukturovaný vklad SAMPLE
Strukturovaný vklad obsahuje navíc následující položky:
Typ – dále upřesňuje druh vybraného vkladu
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Vklad SAMPLE
Vklad s možností prolongace obsahuje navíc následující položky:
Prolongace – v této sekci můžete změnit nastavení způsobu prolongace.
Vklad s možností výpovědi obsahuje navíc následující položky:
Aktivní výpovědi – v této sekci můžete vypovědět zvolenou částku nebo celý vklad. V sekci dále vidíte informace
o provedených výpovědích vkladu.
4.3.1. Notifikace
Ve vlastnostech vkladu si můžete nastavit zasílání notifikací.
Pro každou notifikaci lze zadat až tři telefonní čísla pro zasílání SMS a tři e-mailové adresy pro zasílání notifikačních emailů.
Notifikace je na zadané kontakty odeslána zvolený interval před ukončením vkladu.
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Nastavení notifikací ve vlastnostech vkladu
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5. Obchodování
Agenda obchodování je dostupná pod tlačítkem OBCHODOVÁNÍ v hlavním menu nebo pod tlačítkem Přehled na
kartě obchodování na dashboardu.
V záhlaví agendy se zobrazuje stavový řádek. První položkou ve stavovém řádku je rozbalovací nabídka portfolií
klienta.
Všechny informace zobrazené v agendě Obchodování se vztahují ke konkrétnímu portfoliu, které je v této nabídce
zvoleno. Stavový řádek dále obsahuje následující informace:
V produktech – suma prostředků, které jsou investovány do produktů na vybranému portfoliu
Zpracovávané – suma prostředků, které jsou na vybraném portfoliu ve stavu zpracování

5.1.

Přehled

Přehled portfolia zobrazuje veškeré produkty, kterými na vybraném portfoliu disponujete. Přehled je rozdělen do
několika sekcí. Zobrazují se vždy jen ty sekce, u kterých vlastníte alespoň jeden produkt.

Sekce mohou být následující:
Akcie
Dluhopisy
Fondy (podílové listy)
Futures/Forward
Indexy
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Investiční certifikáty
Komodity
Opce/Warranty/Práva
Ostatní
Směnky
Zatimní listy
Jako poslední je vždy sekce finance. V ní je přehled vašeho majetku na jednotlivých sběrných účtech.
Přehled obsahuje následující sloupce:
Název/účet – název drženého cenného papíru; v případě sekce Finance – Název účtu
Objem – finanční objem konkrétního produktu, kterým disponujete - tento údaj je v referenční měně
Výnos/sazba % - procentuální změna mezi Pořizovací cenou a Aktuální cenou - tento údaj je v měně obchodu
Pořizovací cena – cena, za kterou byl cenný papír pořízen – tento údaj je v měně obchodu
Aktuální cena – aktuální hodnota cenného papíru na trhu – tento údaj je v měně obchodu
Kusů – počet kusů, u kterých byl obchod realizován
Akce – tlačítko

, které Vás přesměruje na zadání pokynu pro vybraný cenný papír

V levém horním rohu se nachází box, nadepsaný Vyberte hodnotu, ve kterém si máte možnost vybrat produkt, který si
přejete vyfiltrovat. Filtr potvrdí kliknutím na tlačítko Hledat . Filtrační podmínky se dají schovat/zobrazit a to tlačítkem
pro vypnutí/zapnutí filtru

, které se nachází v záhlaví.

Požadované zajištění – ukazuje, jak velké zajištění je momentálně čerpáno

Po najetí myší na otazník

, který se nachází vedle údaje o Zajištění, se zobrazí doplňující informace:

Požadované dozajištění úvěru
Vázané prostředky v CP celkem
Úvěr
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5.2.

Vybrat CP

Hledání a výběr cenných papírů k obchodování máte k dispozici pod položkou Vybrat CP v levém menu. Tato agenda je
rozdělena na tři části. Přičemž první část slouží k vyhledávání cenných papírů a druhé dvě podávají doplňující
informace o cenném papíru. Doplňující informací může být jeho cenový vývoj v čase reprezentovaný grafem, případně
stručný popis apod.

5.2.1.

Seznam CP

První z částí obsahuje seznam cenných papírů, ve kterém máte možnost vyhledávat, pro Vás zajímavé, cenné papíry.
Pro toto vyhledávání má dvě možnosti:
Po kliknutí na tlačítko Filtr si můžete nastavit filtrační podmínky tak, aby se Vám v seznamu zobrazovaly záznamy
podle Vašeho přání. Máte na výběr z následujících filtračních podmínek:
Druh CP – nastavuje druh cenného papíru
Typ – blíže specifikuje typ cenného papíru
Region – územní určení, kde je cenný papír veden
Tip – označuje cenné papíry, které banka označuje jako zajímavé
Trh – určuje trh, na kterém se cenný papír obchoduje
Riziko – míra rizika, kterou nesete při obchodu s cenným papírem
Sektor – odvětví, do kterého se cenný papír řadí
Tlačítkem Použít filtr , klient potvrdí vybrané filtrační podmínky, které se následně aplikují a v seznamu
CP zobrazí již vyfiltrované výsledky.
Tlačítkem Zrušit filtr klient vymaže veškeré zadané filtrační podmínky a zavře okno pro filtrování.
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Pokud hledáte konkrétní cenný papír a znáte jeho iniciály (tedy název, ISIN…) máte možnost vyhledávání v políčku,
které je nadepsáno Vložte text ….
Seznam cenných papírů se zobrazuje podle zadaných filtračních podmínek. Seznam CP obsahuje následující sloupce,
podle kterých je možné výsledky řadit:
Název CP – Název cenného papíru
Riziko

- určuje rizikovost cenného papíru na škále 1 až 6

Vývoj*
- vývoj cenného papíru za vybrané období – vývoj je možné řadit pouze tehdy, je-li filtr nastaven na
„Druh CP – Fondy“
Cena – tržní cena cenného papíru
Měna – měna, ve které je cenný papír vedený
Tip - označuje cenné papíry, které banka označuje jako zajímavé
*časový úsek pro vývoj cenného papíru grafu si volíte pomocí tlačítek, která jsou umístěna pod seznamem. Jedná se o
následující časové úseky:
1D – jeden den
5D – pět dní
1T – jeden týden
2T – dva týdny
1M – jeden měsíc
3M – tři měsíce
1R – jeden rok
2R – dva roky
MAX – maximální časový rozsah, jaký je k dispozici

5.2.2.

Podrobnosti investice

Druhá část obsahuje podrobnosti o vybrané investici. Zpravidla se zobrazují tyto údaje:
Logo
Celý název cenného papíru
ISIN/VID – ISIN případně VID vybraného cenného papíru
Třída rizika – třída rizika, do které spadá vybraný cenný papír
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Region – region, ve kterém je cenný papír veden
Trh – trh, na kterém je cenný papír obchodován
Měna – měna, ve které je cenný papír veden a obchodován
Ve spodní části Podrobnosti investice je vyobrazen graf vývoje cen vybraného cenného papíru. Časový rozsah grafu si
volíte pomocí tlačítek, která jsou umístěna pod grafem. Jedná se o následující časové úseky:
1T – jeden týden
2T – dva týdny
1M – jeden měsíc
3M – tři měsíce
1R – jeden rok
2R – dva roky
MAX – maximální časový rozsah, jaký je k dispozici

5.2.3.

1.2.3 Informace o investici

Třetí část se zaměřuje na zobrazení doplňujících informací o vybraném cenném papíru. Je rozdělena do několika
záložek, jejichž význam je následující:
Popis – zobrazuje doplňující popis cenného papíru
O Emisi – zobrazuje informace o emisi
Dokumenty – v případě, že jsou dostupné dokumenty, jsou zde k dispozici pro stažení
Výkazy
Zhodnocení ke dni dd.mm.rrrr (dd.mm.rrrr = zde je doplněno datum, pro které je zobrazované zhodnocení
cenného papíru k dispozici)
Pod záložkami jsou tlačítka Přidat do oblíbených a Vybrat :
Přidat do oblíbených – přidáte cenný papír mezi oblíbené a bude v této skupině zobrazován v agendě Kurzy CP.
Vybrat – vyberete zvolený cenný papír a přejdete na zadávání pokynu viz. Zadávání pokynu – přístup z jiné agendy

5.3.

Pokyn

Pokud máte v plánu zadávat nový pokyn, tedy nakupovat nebo prodávat cenné papíry, máte tuto možnost k dispozici
dostupnou pod položkou Pokyn v levém menu nebo se na zadání pokynu můžete dostat odkazem z jiné části
internetového bankovnictví.

5.3.1.

Zadávání pokynu – přístup z jiné agendy

Na zadávání pokynu můžete být odkázáni i z jiné části internetového bankovnictví a to pomocí:
tlačítka

na dlaždici obchodování na Dashboardu

operace pro zadání pokynu

v agendách Přehled, Pokyny, Kurzy CP, Dashboard (tabulkové zobrazení)

tlačítka

v agendě Vybrat CP

tlačítka

v agendě Hledat CP

tlačítka

v agendě Pokyny
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5.3.2.

Zadávání pokynu – přístup z agendy OBCHODOVÁNÍ/Pokyn

V případě, že vstupujete do agendy Pokyn přímo z levého menu, nemáte předvyplněn cenný papír a musíte si ho tedy
vyhledat v poli. Pole je nadepsáno Vyberte hodnotu . Ve chvíli, kdy napíšete alespoň 3 znaky, podle kterých lze
identifikovat cenný papír (název, ISIN), se ve výsledcích vyhledávání objeví hodnoty, které odpovídají zadaným
parametrům. Z nich si vyberete ten cenný papír, který Vás zajímá a kliknete na něj. Vedle políčka pro vyhledávání jsou
vypsány údaje Symbol a ISIN/VID, podle kterých si můžete provést kontrolu, zda jste vyhledali správný cenný papír.

5.3

Pokyn - Pokračování

Agenda pro zadávání pokynů je rozdělena na dvě části. Levá strana slouží jako formulář k zadávání údajů, které
specifikují Váš požadavek. Naproti tomu pravá strana slouží k rekapitulaci těchto zadaných údajů.
Strana pro zadávání vstupních údajů, tedy formulář může zobrazovat různý počet řádků, které jsou závislé na
vstupních datech. Tato závislost může být na druhu cenného papíru, se kterým obchodujete, případně na dalších
volbách, které během vyplňování formuláře zvolíte. Povinné položky jsou vždy popsány tučným písmem. Ty jsou pro
validní vyplnění formuláře zásadní a musíte je tedy pro úspěšné zadání pokynu vyplnit. Položky, které zvýrazněné
nejsou, můžete, ale nemusíte vyplnit. Zadaný pokyn potvrdíte kliknutím na tlačítko Prodej nebo Nákup , které je
umístěno v pravé části formuláře. Vedle něj je tlačítko pro aktualizaci hodnot, kterého můžete také využít.

Ve formuláři pro zadání pokynů mohou být k vyplnění přístupné tyto položky:
Burza/trh* - pokud je možnost s cenným papírem obchodovat na více burzách je zde možnost výběru z těchto
burzovních trhů; pokud není, je zde pouze jedna možnost
Směr obchodu* - zde vybíráte, zda chcete cenný papír nakupovat, případně prodávat; v některých případech je
zde i volba obchodů typu cover a short
Počet nebo Objem* - zadáváte množství, které chcete obchodovat a to buďto počtem v kusech, případně
objemem v nabízené měně
Platnost pokynu* - vybíráte platnost pokynu, která může nabývat hodnot jednoho dne, do určitého data, případně
do zrušení pokynu
Platnost pokynu do – v případě, že vyberete „Platnost pokynu“ do určitého data, volíte si zde toto konkrétní
datum
Druh pokynu* - zde vybíráte, jakým způsobem se bude chovat pokyn, který zadáváte, tzn., zda se bude
obchodovat za tržní cenu, případně, zda bude vymezena limitní nebo stop cena.
Limitní cena** - limitní cena, která určuje hranici, za kterou se bude maximálně nakupovat, případně minimálně
prodávat, obchodovaný cenný papír.
Stop cena** - cena, která v případě poklesu ceny spustí prodávání cenného papíru nebo v případě růstu ceny
spustí nákup cenného papíru
Podmínky pokynu – zde můžete mít možnost volby mezi obchodem pouze pro aukci a icebergem, případně je k
dispozici možnost, kde nejsou žádné další podmínky nastaveny. Z těchto tří možností může být zvolena vždy právě
jedna:
Jen do aukce – obchod s cenným papírem bude k dispozici pouze pro aukci
Iceberg – pokud nastavíte obchod v kusech (ne tedy finančním objemem), budete mít možnost volby této
položky, jako další podmínky pokynu. Pokud vyberete Iceberg, zviditelní se nová položka a to
„Zobrazovaný počet“, kam zadáte počet cenných papírů, které si přejete v průběhu obchodu zobrazit.
Žádné podmínky – Pokud nevyužíváte možností „Jen do aukce“ nebo „Iceberg“ bude zvolena právě tato
varianta
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Zpracování – způsob, kterým bude pokyn zpracován – tedy, zda bude zpracování provedeno automaticky (volba
AUTO) nebo manuálně pověřenou osobou (volba MAN), tato volba je za některých podmínek nastavena na
manuální zpracování a není možné ji změnit
Účet pro vypořádání* - zde vybíráte měnu Sběrného účtu, na kterém chce obchod zrealizovat
Poznámka*** - zde máte možnost zapsat poznámku; zápis poznámky je povinný v případě obchodu
s univerzálním instrumentem, kam napíšete všechny důležité informace, které bude pověřená osoba potřebovat
k zadání pokynu
*jedná se o povinnou položku
**jedná se o povinnou položku, pokud je zobrazena, tzn., jsou splněny podmínky pro jejich zobrazení
*** povinná položka, pokud se jedná o obchod s univerzálním instrumentem
V případě, že budete nakupovat cenný papír v měně jiné, než jaký vyberete vypořádací účet, bude Vám při nákupu
zobrazen Forexový kurz, který Vás bude informovat o směnném kurzu mezi jednotlivými měnami.

Pravá strana agendy Pokyn Vám podává informace o zadávaném pokynu. Zde se liší údaje u obchodování s akciemi a
fondy oproti obchodování s dluhopisy.
Pravá strana, která rekapituluje informace o zadávaném pokynu a obsahuje u obchodu s akciemi a fondy tyto
položky:
Denní objem – denní objem obchodů vybraného cenného papíru vyjádřený v kusech
Poptávka – aktuální poptávka na trhu
Nabídka – aktuální nabídka na trhu
Obchod
Očekávaný objem obchodu – očekávaný objem prováděného obchodu bez poplatku – tento údaj je
uveden v měně obchodu
Poplatek – poplatek, který je Vám účtován za využití služby – tento údaj je uveden v měně obchodu
Objem obchodu s poplatkem - očekávaný objem prováděného obchodu včetně poplatku – tento údaj je
uveden v měně obchodu
Objem obchodu s poplatkem - očekávaný objem prováděného obchodu včetně poplatku – tento údaj je
uveden v měně platby
Limity
Disponibilní zůstatek zvoleného účtu – jakým zůstatkem disponujete na Vámi zvoleném účtu – tento údaj
je uveden v měně platby
Disponibilní zůstatek – celkový zůstatek, jakým disponujete – tento údaj je uveden v referenční měně
Max. kupní síla při zvoleném CP – jakou maximální kupní sílu máte u zvoleného cenného papíru – tento
údaj je uveden v referenční měně
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Aktuální stav zvoleného CP – jakým počtem kusů zvoleného cenného papíru celkově disponujete – čili
jaký je stav tohoto cenného papíru na Vašem portfoliu
Stav
Aktuální zůstatek na všech účtech – jaký je aktuální zůstatek na všech Vašich účtech – tento údaj je
uveden v referenční měně
Aktuální zajištění
Čerpaný úvěr – jak vysoký úvěr momentálně čerpáte – tento údaj je uveden v referenční měně

Pravá strana, která rekapituluje informace o Vámi zadávaném pokynu a obsahuje u obchodu s dluhopisy tyto
položky:
Objem – denní objem obchodů vybraného dluhopisu vyjádřený v kusech
Poptávka – aktuální poptávka na trhu
Nabídka – aktuální nabídka na trhu
Nominál – nominální hodnota dluhopisu
Obchod
Očekávaný objem obchodu s AÚV – očekávaný objem prováděného obchodu bez poplatku včetně AÚV –
tento údaj je uveden v měně obchodu
Celkový alikvótní úrokový výnos - tento údaj celkové AÚV za zadaný pokyn – tzn. jednotkové AÚV
násobené počtem obchodovaných jednotek
Poplatek – poplatek, který je Vá, účtován za využití služby – tento údaj je uveden v měně obchodu
Objem obchodu s AÚV a poplatkem - očekávaný objem prováděného obchodu včetně AÚV a s poplatkem
– tento údaj je uveden v měně obchodu
Objem obchodu s AÚV a poplatkem - očekávaný objem prováděného obchodu včetně AÚV a s poplatkem
– tento údaj je uveden v měně platby
Limity
Disponibilní zůstatek zvoleného účtu – jakým zůstatkem disponujete na zvoleném účtu – tento údaj je
uveden v měně platby
Disponibilní zůstatek – celkový zůstatek, jakým disponujete – tento údaj je uveden v referenční měně
Max. kupní síla při zvoleném CP – jakou maximální kupní sílu máte u zvoleného cenného papíru – tento
údaj je uveden v referenční měně
Aktuální stav zvoleného CP – jakým počtem kusů zvoleného cenného papíru celkově disponujete – čili
jaký je stav tohoto cenného papíru na jeho portfoliu
Stav
Aktuální zůstatek na všech účtech – jaký je aktuální zůstatek na všech Vašich účtech – tento údaj je
uveden v referenční měně
Aktuální zajištění
Čerpaný úvěr – jak vysoký úvěr momentálně čerpáte – tento údaj je uveden v referenční měně
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5.4.

Pokyny

Pokyny, které byly zadány prostřednictvím ePortálu na vybraném portfoliu, máte k dispozici dostupné pod položkou
Pokyny v levém menu. Mezi pokyny se řadí veškeré nákupy a prodeje cenných papírů, které jste pomocí ePortálu na
portfoliu zadali.

Pokyny obsahují následující sloupce:
Datum a čas zadání – datum a čas zadání pokynu
Popis – slovní popis pokynu – zda se jedná o prodej, nákup, short, cover, zrušení pokynu…
Název CP – název cenného papíru, na kterém byl pokyn proveden
Množství – objem nebo počet kusu obchodovaného cenného papíru
Trh – trh, na kterém byl cenný papír obchodován
Platnost pokynu – do kdy zadaný pokyn platí
Limitní cena – jaká byla zadaná limitní cena, při zadávání pokynu
Stav – stav, v jakém se pokyn nyní nachází, tedy v jaké fázi zpracování momentálně je
Akce – akce, jaké je možné s pokynem provést
Pokyny je možné filtrovat. Pole pro filtrační podmínky se nachází hned pod popisky sloupců. Filtrování je možné podle
následujících kritérií:
Datum Od - nejnižší datum od kdy chceme zadané pokyny filtrovat
Datum Do - maximální datum do kdy chceme pokyny filtrovat
Trh – výběr z trhů, na kterých bylo s cennými papíry obchodováno
Popis – zde si vyberete směr obchodu, který byl na pokyn proveden
Cenný papír – máte na výběr z cenných papírů, na které byl zadán pokyn na nákup či prodej, respektive cover,
short
Stav – zde si můžete výsledky filtrovat podle stavu, ve kterém se cenný papír nachází, v tomto poli je možné zadat
více stavů; pokud je pole prázdné filtrují se všechny stavy pokynů
Po nastavení filtračních kritérií kliknete na tlačítko Hledat a na stránce se Vám zobrazí záznamy, které odpovídají
Vašim filtračním požadavkům.
Filtrační podmínky se dají schovat/zobrazit a to tlačítkem pro vypnutí/zapnutí filtru

, které se nachází v záhlaví.

Po kliknutí na některý pokyn ze seznamu, se Vám zobrazí detailnější informace o pokynu. A další tlačítka pro práci
s pokyny – Detail, Obchod, Kopie, Zrušit. Mimo ně zde vidíte tyto informace:
Číslo pokynu – identifikační číslo pokynu, které je pro každý zadaný pokyn unikátní
Stav – stav, v jakém se pokyn nyní nachází; tedy jeho momentální fáze při zpracování
Datum a čas zadání – datum a čas zadání pokynu
Popis – slovní popis pokynu – zda se jedná o prodej, nákup, short, cover, zrušení pokynu…
Trh - trh, na kterém byl cenný papír obchodován
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Účet pro vypořádání – účet, který byl vybrán pro vypořádání pokynu
Objem/Množství – objem nebo počet kusu obchodovaného cenného papíru
Poslední změna – datum poslední změny
Realizační cena – jaká byla realizační cena pokynu
Platnost pokynu – do kdy zadaný pokyn platí
Název CP – název cenného papíru, na kterém byl pokyn proveden
Limitní cena – jaká byla zadaná limitní cena, při zadávání pokynu

5.4.1.

Detail

Tlačítko Detail zobrazí další informace, jaké jsou o pokynu k dispozici. V záhlaví Detailu pokynu je vidět jeho
identifikační číslo. A další údaje:
Zadání pokynu
Portfolio – Název portfolia, na kterém byl pokyn podán
Podal – jméno klienta, který pokyn podal
Datum a čas zadání – datum a čas zadání pokynu
Převzal – jméno pověřené osoby, která pokyn převzala
Přijal – jméno pověřené osoby, která pokyn přijala
Datum a čas přijetí – datum a čas, kdy byl pokyn přijat
Komunikační kanál – přes jaký komunikační kanál byl pokyn zadán
Název – název obchodovaného cenného papíru
ISIN/VID / Symbol
Směr – směr obchodu cenného papíru
Množství – množství obchodovaného cenného papíru
Limitní cena – limitní cena, zadaná u pokynu
Stop cena – stopcena, zadaná u pokynu
Trh – na jakém trhu byl pokyn podán
Účet pro vypořádání – jaký účet byl zvolen pro vypořádání pokynu
Platnost pokynu – do kdy má pokyn platnost
Zpracování – jakým způsobem bude pokyn zpracován (zda automaticky, nebo manuálně pověřenou osobou)
Realizace pokynu
Poslední změna
Stav – v jakém stavu se pokyn nachází
Realizováno ks – kolik kusů bylo v rámci pokynu již realizováno
Realizační cena – jaká byla realizační cena pokynu
Důvod odmítnutí – pokud byl pokyn odmítnut, jaké k tomu byly důvody
Poznámka brokera – pokud broker vypsal poznámku, zobrazí se zde
Poznámka klienta – je zobrazena Vaše poznámka připojená k pokynu
Tlačítko Obchod Vás přesměruje na zadání pokynu na vybraný CP.
Tlačítko Kopie Vás přesměruje na zadání kopie tohoto pokynu.
Tlačítko Zrušit podá rušící pokyn.
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Tlačítko Zpět Vás vrátí na předešlou obrazovku.
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5.5.

Pohyby

Pohyby na portfoliu máte k dispozici dostupné pod položkou Pohyby v levém menu. Mezi pohyby se řadí všechny
prodeje cenných papírů, nákupy cenných papírů, vklady a výběry ze sběrných účtů a jiné pohyby, které mohou na
Vašem portfoliu nastat.

Pohyby obsahují následující sloupce:
Datum pohybu – datum a čas, kdy byl pohyb proveden
Typ pohybu – stručný popis, o jaký typ a směr pohybu se jedná
Název – zde je při nákupu nebo prodeji uveden název cenného papíru, se kterým se obchodovalo
Počet ks / Cena za ks – počet kusů, pro které byl pohyb proveden; cena za jeden ks obchodovaného cenného
papíru
Poplatek – poplatek, který Vám účtován za provedení služby
Celkový objem pohybu – celkový objem pohybu včetně znaménka, které označuje směr pohybu - částka se
zobrazuje v měně platby
Účet – účet, na kterém byla provedena tato transakce
Datum vypořádání – datum, kdy došlo k vypořádání pohybu
Pohyby je možné filtrovat. Pole pro filtrační podmínky se nachází hned pod popisky sloupců. Filtrování je možné podle
následujících kritérií:
Datum od kdy dále hledaný pohyb vznikl
Datum do kdy maximálně hledaný pohyb vznikl
Cenný papír – zde máte na výběr z cenných papírů, se kterými byl proveden pohyb na portfoliu
ID pokynu – políčko, kam můžete zapsat hledané ID číslo pokynu, ke kterému hledáte pohyby
Popis – zde napíšete hledaný typ pohybu – například tedy nákup, prodej apod.
Účet – číslo účtu, na kterém se pohyb projevil
Po nastavení filtračních kritérií, kliknete na tlačítko Hledat a na stránce se Vám zobrazí záznamy, které odpovídají
Vašim požadavkům.
Filtrační podmínky se dají schovat/zobrazit a to tlačítkem pro vypnutí/zapnutí filtru
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5.6.

Konverze měny

Konverze měny (mezi Vašimi sběrnými účty) jsou dostupné pod položkou Konverze měny v levém menu. Celá agenda
je rozdělena na dvě hlavní části, levou a pravou.

5.6.1.

Konverze měny – levá strana

Pravá část obsahuje v záhlaví identifikační údaje o portfoliu – tedy jeho název a identifikační číslo.
V hlavní části se nachází následující údaje:
Nakupovaná měna – zde si vyberete ze seznamu měnu, kterou hodláte nakupovat
Stav na XXX účtu – vypíše aktuální stav na XXX účtu, přičemž XXX značí měnu, kterou jste vybrali jako
nakupovanou měnu
Nakupovaná částka* – zde napíšete částku, kterou si přeje nakoupit
Prodávaná měna – zde vybere ze seznamu měnu, kterou hodláte prodávat
Stav na YYY účtu – vypíše aktuální stav na YYY účtu, přičemž YYY značí měnu, kterou jste vybrali jako prodávanou
měnu
Prodávaná částka* – zde napíšete částku, kterou si přejete prodat
FX kurz – zobrazuje momentální forexový kurz mezi obchodovanými měnami
*Vždy vyplňujete pouze jednu z těchto položek, druhá se dopočítává automaticky dle forexového kurzu. Provázanost
slouží k tomu účelu, abyste si mohli vybrat, zda chce zadávat částku, kterou hodláte prodávat nebo cílovou částku,
jakou hodláte směnou získat.
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5.6.2.

Konverze měny – pravá strana

Pravá strana Vás informuje, po vyplnění požadavků na směnu, o výsledném stavu Vašich měn po provedení směny.
Celá operace směny se potvrdí tlačítkem Konvertovat měnu , které se nachází dole na pravé straně agendy.
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5.7.

Výpisy

Viz kapitola 2.5.2. Výpisy

5.8.

Vlastnosti Obchodování

Vlastnosti portfolia jsou dostupné pod položkou Vlastnosti v levém menu.
Obrazovka ukazuje základní údaje o vybraném portfoliu:
Ikona – ikona portfolia, která se zobrazuje všude, kde se s portfoliem pracuje; ikonu lze změnit
Název – uživatelský název portfolia, který se zobrazuje všude, kde se s portfoliem pracuje; název lze změnit, smí
mít maximálně 11 znaků
Číslo / kód – číslo portfolia
Stav – aktuální stav portfolia
Referenční měna – měna, ve které je portfolio vedeno
Maržové obchodování – zde uvidíte, zda máte na tomto portfoliu k dispozici maržové obchodování či nikoli
Rizikový profil – zde vidíte hodnotu Vašeho rizikového profilu, která Vám byla přidělena na základě vyplnění
investičního dotazníku; hodnota může nabývat hodnot 0 – 9, přičemž čím vyšší číslo, tím více je uživatel zkušeným
investorem.
Autorizované účty – zde jsou vypsány všechny účty, které jsou na vybrané portfolio navázány, což znamená, že
finanční transakce (vklady a výběry, konverze) spojené s portfoliem prochází přes tyto účty

Strana 51 z 68

Uživatelská dokumentace aplikace ePortál
Verze 2.0

6.

Platební karty

Tato sekce pojednává o platebních kartách a agendách s nimi souvisejícími.

6.1.

Přehled karet

V přehledu karet jsou karty rozděleny podle typu karty a pro každý typ karty můžete vidět tyto základní informace:

Přehled karet
Platební karty – pole s názvem a maskovaným číslem platební karty
Držitel – pole se jménem a příjmením držitele platební karty
Účet – pole s číslem účtu svázaného s platební kartou
Typ karty – pole s typem platební karty
Platnost do – pole s koncem platnosti platební karty
Akce – výčet akcí, které můžete vykonat nad danou platební kartou. Výběrem akce detail zobrazíte vlastnosti
dané karty. Výběrem akce pohyby zobrazíte blokace a zaúčtované transakce na dané kartě. Výběrem akce výpisy
zobrazíte výpisy pro danou kartu.
Kliknutím na tlačítko Export zobrazíte dialog pro stažení souboru s přehledem platebních karet.
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6.2.

Vlastnosti karty

Ve vlastnostech karty je sepsán popis jednotlivých polí karty.

Vlastnosti karty

6.2.1. Základní informace o platební kartě
Název – název vaší platební karty
Držitel karty - pole se jménem a příjmením držitele platební karty
Číslo karty – maskované číslo platební karty
Typ karty – pole s typem platební karty
Číslo účtu - pole s číslem účtu svázaného s platební kartou
Měna – měna výpisů z platební karty
Disponibilní zůstatek – u debetní karty celkový disponibilní zůstatek na účtu, k němuž je karta vydána; u kreditní
karty nevyčerpaný úvěrový rámec
Vlastní prostředky – suma vlastních prostředků na účtu, k němuž je karta vydána; zobrazuje se pouze u debetní
karty
Datum exspirace - pole s koncem platnosti platební karty
Automatická obnova karty - příznak, zda zahájit proces obnovy karty, pokud se blíží konec její platnosti

6.2.2. Limity
Celkový limit – celkový limit karty ve zvolené frekvenci
Výběr z bankomatu - limit pro výběry hotovosti
Platby u obchodníka - limit pro platby na terminálech u obchodníků
Platby přes Internet - příznak, zda jsou povoleny internetové platby

6.2.3. Doplňkové služby
Výčet doplňkových služeb poskytovaných k dané kartě, nejčastěji půjde o pojištění.

6.3.

Karetní transakce a blokace

Přehled je rozdělen na dvě sekce:
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1. sekce zobrazuje seznam již zaúčtovaných transakcí vytvořených pomocí platební karty.
Tento seznam je určen pouze k prohlížení.
2. sekce zobrazuje blokace souvisejícími s kartami, tento seznam je určen
pouze k prohlížení. Blokace slouží k blokaci částky na účtu v okamžiku placení kartou, aby byl zaručen dostatek
finančních prostředků k vypořádání v době realizace odpovídající transakce.

Karetní blokace a transakce SAMPLE
V přehledu jsou uvedeny následující údaje ke karetním transakcím a blokacím:
Číslo karty - maskované číslo platební karty, se kterou byla transakce/blokace vytvořena
Název karty - název vaší platební karty, se kterou byla transakce/blokace vytvořena
Datum – požadované datum splatnosti platby
Valuta – datum skutečného zpracování platby
Částka - požadovaná částka transakce (u blokace) / zaúčtovaná částka transakce (u transakce)
Protistrana – název obchodníka, město a stát, ve kterém byla transakce vytvořena.
Operace – typ karetní transakce
Akce – výčet akcí, které můžete vykonat nad danou transakcí/blokací. Výběrem akce detail zobrazíte detail dané
transakce/blokace.

6.4.

Karetní výpisy

Přehled výpisů z pohybů uskutečněných kartou je dostupný položkou Výpisy v levém menu.

Výpisy z platebních karet SAMPLE

6.4.1. Filtrování výpisů
V horní části přehledu se zobrazují kontrolky pro filtrování výpisů zobrazených v přehledu. Filtrovat lze podle
následujících kritérií:
Od – zobrazí pouze výpisy s datem větším nebo rovným zadanému
Do – zobrazí pouze výpisy s datem menším nebo rovným zadanému
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6.4.2. Export výpisu do PDF
V pravém sloupci přehledu je k dispozici odkaz pro export výpisu do PDF. Po jeho stisknutí je Vám nabídnut ke stažení
PDF soubor s příslušným výpisem.

7. Kurzy CP
Agenda kurzů cenných papírů je dostupná pod tlačítkem KURZY v hlavním menu nebo pod záložkou Kurzy CP
jakožto další nabídka pod Kurzy v hlavním menu. V této agendě máte možnost prohlížet nabídku různých cenných
papírů. Další funkcionalitou je možnost vyhledávání konkrétních cenných papírů.

Agenda je rozdělena na tři hlavní záložky a to podle druhu cenných papírů, které jsou zde k dispozici:
Akcie
Fondy
Dluhopisy

V každé agendě je přepínací tlačítko

, přičemž je vždy aktivní právě jedno z nich.

Oblíbené – tato skupina zahrnuje všechny cenné papíry, se kterými jste v minulosti obchodovali a navíc ty, které
jste si přidali mezi oblíbené. Přidávání se provádí pomocí hvězdičky, která se nachází v seznamu před cenným
papírem

. Pokud je cenný papír přidán mezi oblíbené hvězdička se vyplní

.

Vše – zde se zobrazují všechny cenné papíry, které jsou v agendě Kurzy CP a příslušné záložce k dispozici. Tedy i ty,
které jste si přidali mezi oblíbené.
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7.1.

Akcie

Záložka Akcie slouží k zobrazení a vyhledávání cenných papírů, které jsou akciového typu. Akcie zobrazují následující
sloupce:
Název CP – název cenného papíru
Měna – měna, ve které je cenný papír obchodován
Nákup – aktuální nákupní hodnota na trhu
Prodej – aktuální prodejní cena na trhu
Změna (%) – změna, ke které došlo v ceně cenného papíru – vyjádřená procentuálně
Poslední obchod – hodnota posledního obchodu, který byl s cenným papírem proveden
Zavírací cena – hodnota zavírací ceny cenného papíru
Objem obchodů – hodnota provedených obchodů na burze, vyjádřena objemem
Změna ke dni – kdy proběhla poslední změna v údajích o cenném papíru
Trh – vyjadřuje, na kterém trhu je konkrétní cenný papír obchodován
Typ dat – určuje, zda se jedná o údaje, které vychází ze zavírací ceny „C“ nebo se jedná o data, která se pravidelně
aktualizují „R“, „D“.
Akce – máte možnost zobrazit detail

cenného papíru nebo na něj zadat pokyn

Akcie je možné filtrovat. Pole pro filtrační podmínky se nachází pod popisky sloupců. Filtrování je možné podle
následujících kritérií:
Název CP – filtrujete podle názvu cenného papíru, tuto hodnotu si vyberete z nabídky
Trh – filtrujete podle trhu, na kterém se cenný papír obchoduje, tuto hodnotu si vyberete z nabídky
Po nastavení filtračních kritérií, kliknete na tlačítko Hledat a na stránce se Vám zobrazí záznamy, které odpovídají
Vaším požadavkům.
Filtrační podmínky se dají schovat/zobrazit a to tlačítkem pro vypnutí/zapnutí filtru
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7.2.

Fondy

Záložka Fondy slouží k zobrazení a vyhledávání cenných papírů, které jsou typu fond. Fondy zobrazují následující
sloupce:
Název CP – název cenného papíru
Měna – měna, ve které je cenný papír obchodován
Hodnota podílového listu – ukazuje momentálního hodnotu tohoto podílového listu
Platnost ke dni (Změna) – k jakému dni byla provedena poslední změna hodnoty podílového listu, kterou ePortál
zobrazuje
Výnos
Týden – týdenní výnos fondu – vyjádřený v procentech
Měsíc – měsíční výnos fondu – vyjádřený v procentech
Rok – roční výnos fondu – vyjádřený v procentech
Investiční společnost – pod jakou investiční společnost fond spadá
Typ dat – určuje, zda se jedná o údaje, které vychází ze zavírací ceny „C“ nebo se jedná o data, která se pravidelně
aktualizují „R“, „D“.
Akce – máte možnost zobrazit detail

cenného papíru nebo na něj zadat pokyn

.

Fondy je možné filtrovat. Pole pro filtrační podmínky se nachází pod popisky sloupců. Filtrování je možné podle
následujících kritérií:
Název CP – filtrujete podle názvu cenného papíru, tuto hodnotu si vyberete z nabídky
Typ fondu – filtrujete podle typu fondu, tuto hodnotu si vyberete z nabídky
Měna – filtrujete podle měny, ve které je fondu veden, tuto hodnotu si vyberete z nabídky
Investiční společnost – filtrujete podle investiční společnosti, u které je fond veden, tuto hodnotu si vyberete z
nabídky
Po nastavení filtračních kritérií, kliknete na tlačítko Hledat a na stránce se Vám zobrazí záznamy, které odpovídají
Vašim požadavkům.
Filtrační podmínky se dají schovat/zobrazit a to tlačítkem pro vypnutí/zapnutí filtru
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7.3.

Dluhopisy

Záložka Dluhopisy slouží k zobrazení a vyhledávání cenných papírů, které jsou typu dluhopis. Dluhopisy zobrazují
následující sloupce:
Označení emise (Název CP) – označení emise (název cenného papíru)
Měna – měna, ve které je cenný papír obchodován
Nákup (%) – nákupní hodnota dluhopisu, vyjádřena v procentech vůči nominálu
Prodej (%) – prodejní hodnota dluhopisu vyjádřena v procentech vůči nominálu
Nominál – nominální hodnota dluhopisu
AÚV – alikvótní úrokový výnos dluhopisu
Datum platnosti – k jakému datu je dluhopis splatný
Roční výnos do splatnosti (%) – ukazuje roční výnos do splatnosti – vyjádřen procentuálně
Změna ke dni - k jakému dni byla provedena poslední aktualizace zobrazované hodnoty CP
Kotace (Trh) - vyjadřuje, na kterém trhu je konkrétní cenný papír obchodován
Typ dat – určuje, zda se jedná o údaje, které vychází ze zavírací ceny „C“ nebo se jedná o data, která se pravidelně
aktualizují „R“, „D“.
Akce – zde máte možnost zobrazit detail

cenného papíru nebo na něj zadat pokyn

.

Dluhopisy je možné filtrovat. Pole pro filtrační podmínky se nachází pod popisky sloupců. Filtrování je možné podle
následujících kritérií:
Název CP - filtruje podle názvu cenného papíru, tuto hodnotu si vyberete z nabídky
Po nastavení filtračních kritérií, kliknete na tlačítko Hledat a na stránce se Vám zobrazí záznamy, které odpovídají
Vašim požadavkům.
Filtrační podmínky se dají schovat/zobrazit a to tlačítkem pro vypnutí/zapnutí filtru
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7.4.

Hledat CP

Do agendy pro vyhledávání cenných papírů se dostanete pomocí tlačítka
, které se nachází v pravém
horním rohu agendy. Agendy Hledat CP je rozdělena na tři hlavní části stejně jako agenda Vybrat CP, která se nachází
v menu pod položkou OBCHODOVÁNÍ. Popis funkcionality je tedy stejný jako u funkce Vybrat CP s níže uvedenými
výjimkami.

Oproti agendě Vybrat CP jsou zde rozdíly:
Tlačítko Zpět , které Vás vrátí do agendy Kurzy CP
Tlačítko pro přidání mezi oblíbené je zde reprezentováno hvězdičkou. Kde plná hvězdička
vybraný cenný papír je ve skupině oblíbených a prázdná, že v této skupině není

8.

Žádosti

8.1.

Přesmluvnění

značí fakt, že

.

V rámci žádosti o nový produkt můžete být vyzván k přesmluvnění. Přesmluvnění je nutné, jestliže vaše aktuální
rámcová smlouva neumožňuje založení produktu, o který žádáte. V takovém případě je Vám v rámci průvodce žádostí
nabídnuta nová rámcová smlouva. Bez jejího podpisu není možné v žádosti o produkt pokračovat.
Přesmluvnění může sestávat ze tří kroků:

8.1.1. Kontrola identifikačních údajů
V prvním kroku přesmluvnění jsou Vám zobrazeny identifikační údaje, které o Vás banka eviduje a které budou použity
do nové smlouvy. Zkontrolujte, zda zobrazené údaje odpovídají skutečnosti. Pokud došlo ke změně údajů, je nutné
kontaktovat banku.
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8.1.2. Rozhodčí doložka
Tento krok se týká pouze klientů, kteří žádají o nový produkt pod slovenskou smlouvou. V takovém případě systém
zobrazí text rozhodčí doložky a vy máte možnost volbou vyjádřit souhlas či nesouhlas s uvedenou formulací. Vaše
rozhodnutí bude zohledněno v nové rámcové smlouvě.

8.1.3. Smluvní dokumentace
V posledním kroku je Vám zobrazena smluvní dokumentace sestávající ze samotné smlouvy a dalších doplňujících
dokumentů. Generování smluvní dokumentace si vyžádá určitý čas, proto může chvíli trvat, než se obrazovka načte.
Systém Vás vyzve, abyste se se všemi dokumenty seznámili. U každého dokumentu je ikonka signalizující, zda jste si již
dokument stáhli. Teprve po stažení všech zobrazených dokumentů je možné zaškrtnout souhlas s jejich zněním. Po
zaškrtnutí souhlasu můžete stisknout tlačítko Pokračovat . Následně Vás systém vyzve k autorizaci smlouvy. Je-li
autorizace úspěšná, je autorizační kód vložen do smluvního dokumentu a nová rámcová smlouva je tímto považována
za platnou.

8.2.

Žádost o běžný účet

Žádost o nový běžný účet je dostupná tlačítkem + přidat na kartě účtů na dashboardu.
Žádost má podobu průvodce, který Vás provede jednotlivými kroky žádosti. Mezi jednotlivými kroky přecházíte tlačítky
Pokračovat a Zpět . Tlačítko Pokračovat je aktivní pouze v případě, že jsou v zobrazeném formuláři validně
vyplněny všechny povinné údaje.

8.2.1. Volba způsobu žádosti a smlouvy
V prvním kroku si pomocí tlačítek Osobně a Online zvolíte, jakým způsobem chcete o běžný účet požádat.
Pokračovat v průvodci je možné pouze při volbě Online. Při volbě Osobně systém pouze zobrazí několik úvodních rad
pro založení účtu na pobočce banky.
Pokud máte českou i slovenskou smlouvu, pak si v tomto kroku zároveň zvolíte, v které zemi chcete běžný účet založit.

8.2.2. Přesmluvnění
Je-li nutné, je dalším krokem žádosti přesmluvnění.

8.2.3. Vlastnosti
V posledním kroku definujete vlastnosti nového běžného účtu:
Název - uživatelský název účtu, který se zobrazuje v nabídkách, kde lze účet zvolit; název smí mít maximálně 11
znaků
Měna účtu
Ikona - ikona účtu, která se zobrazuje v nabídkách, kde lze účet zvolit

8.2.4. Autorizace
Po nastavení vlastností účtu stiskněte tlačítko Založit . Systém Vás vyzve k autorizaci žádosti. Po úspěšné autorizaci je
žádost zobrazena ve složce žádosti všem uživatelům, kteří k žádosti mohou připojit svůj podpis.

8.3.

Žádost o vklad

Žádost o nový vklad je dostupná tlačítkem + přidat na kartě vkladů na dashboardu.
Žádost má podobu průvodce, který Vás provede jednotlivými kroky žádosti. Mezi jednotlivými kroky přecházíte tlačítky
Pokračovat a Zpět . Tlačítko Pokračovat je aktivní pouze v případě, že jsou v zobrazeném formuláři validně
vyplněny všechny povinné údaje.
Pomocí žádosti o vklad lze žádat o všechny druhy vkladů – tedy o termínovaný vklad, garantovaný vklad i vklad
s výpovědní lhůtou.
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8.3.1. Volba způsobu žádosti a smlouvy
V prvním kroku si pomocí tlačítek Osobně a Online zvolte, jakým způsobem chcete o vklad požádat. Pokračovat ve
wizardu je možné pouze při volbě Online. Při volbě Osobně systém pouze zobrazí několik úvodních rad pro založení
vkladu na pobočce banky.
Pokud máte českou i slovenskou smlouvu, pak si v tomto kroku zároveň zvolíte, v které zemi chcete vklad založit.

8.3.2. Přesmluvnění
Je-li nutné, je dalším krokem žádosti přesmluvnění.

8.3.3. Vlastnosti
Definice vlastností nového vkladu sestává z několika kroků. V prvním kroku si definujete název a ikonu vkladu.
Název - uživatelský název vkladu, který se zobrazuje v nabídkách, kde lze vklad zvolit; název smí mít maximálně 11
znaků
Ikona - ikona vkladu, která se zobrazuje v nabídkách, kde lze vklad zvolit
Druh vkladu
V tomto kroku volíte druh a v případě garantovaného vkladu také typ vkladu, o který chcete požádat.
K dispozici jsou následující nabídky:
Druh vkladu – volba z dostupných druhů vkladu:
o Termínovaný vklad
o Garantovaný vklad
o Vklad s výpovědní lhůtou
Typ vkladu – volba je k dispozici, pouze pokud je v poli Druh vkladu zvolen Garantovaný vklad
V závislosti na vaší smlouvě nemusí být k dispozici všechny uvedené hodnoty, neboť nabídka je dána tím, jaké
produkty umožňuje vaše rámcová smlouva.
Další kroky průvodce se liší v závislosti na tom, jaký druh vkladu jste zvolili.
Garantovaný vklad
Pro garantovaný vklad nastavujete následující vlastnosti:
Navázaný účet – výběr z vašich běžných účtů; zvolený účet bude použit pro načerpání jistiny vkladu
Částka – výše vkladu; minimální a maximální částka může být omezena v závislosti na typu a měně vkladu a vaší
rámcové smlouvě
Měna – měna vkladu; pro některé typy vkladů a rámcové smlouvy může být stanoveno, že vklad musí být ve
stejné měně jako navázaný účet, v takovém případě je nabídka omezena dle zvoleného navázaného účtu
Termínovaný vklad
Pro termínovaný vklad nastavujete následující vlastnosti:
Navázaný účet – výběr z vašich běžných účtů; zvolený účet bude použit pro načerpání jistiny vkladu
Částka – výše vkladu; minimální a maximální částka může být omezena v závislosti na typu a měně vkladu a vaší
rámcové smlouvě
Měna – měna vkladu; pro některé typy vkladů a rámcové smlouvy může být stanoveno, že vklad musí být ve
stejné měně jako navázaný účet, v takovém případě je nabídka omezena dle zvoleného navázaného účtu
Období – výběr délky vkladu
Výplata úroků – volba z následujících možností:
o K jistině – po přípisu bude o úroky zvýšena jistina vkladu
o K běžnému účtu – úroky budou převedeny na účet pro přípis úroků
Automaticky prolongovat – volba, zda se má po skončení vklad automaticky obnovit
V závislosti na vaší smlouvě nemusí být k dispozici všechny uvedené hodnoty, neboť nabídka je dána tím, jaké
produkty a jejich vlastnosti umožňuje vaše rámcová smlouva.
Vklad s výpovědní lhůtou
Pro vklad s výpovědní lhůtou nastavujete následující vlastnosti:
Navázaný účet – výběr z vašich běžných účtů; zvolený účet bude použit pro načerpání jistiny vkladu
Částka – výše vkladu; minimální a maximální částka může být omezena v závislosti na typu a měně vkladu
a rámcové smlouvě klienta
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Měna – měna vkladu; pro některé typy vkladů a rámcové smlouvy může být stanoveno, že vklad musí být ve
stejné měně jako navázaný účet, v takovém případě je nabídka omezena dle zvoleného navázaného účtu
Výpovědní lhůta – výběr délky výpovědní lhůty vkladu
Výplata úroků – volba z následujících možností:
o K jistině – po přípisu bude o úroky zvýšena jistina vkladu
o K běžnému účtu – úroky budou převedeny na účet pro přípis úroků
V závislosti na vaší smlouvě nemusí být k dispozici všechny uvedené hodnoty, neboť nabídka je dána tím, jaké
produkty a jejich vlastnosti umožňuje vaše rámcová smlouva.

8.3.4. Autorizace
Po nastavení vlastností vkladu stiskněte tlačítko Založit . Systém Vás vyzve k autorizaci žádosti. Po úspěšné autorizaci
je žádost zobrazena ve složce žádosti všem uživatelům, kteří k žádosti mohou připojit svůj podpis.

8.4.

Žádost o změnu vypořádacích účtů

Žádost o změnu vypořádacích účtů je dostupná ve vlastnostech vkladu (položka Vlastnosti v levém menu). V pravém
horním rohu obrazovky je sekce Navázaný účet, která zobrazuje aktuální nastavení navázaných účtů. Sekce obsahuje
následující položky:
Pro výplatu jistiny – účet, na který bude převedena jistina po ukončení vkladu
Pro výplatu úroků – účet, na který budou připsány úroky
Kliknutím na ikonu tužky v pravém horním rohu sekce se obě položky otevřou v editovatelném módu. Uvedená čísla
účtů můžete změnit na požadovanou hodnotu a stisknout tlačítko Uložit . V závislosti na typu vkladu a vaší smlouvě
může být omezen kód banky, který lze použít, případně Vám může být umožněno vybrat pouze z vlastních účtů.
Po úspěšné autorizaci je žádost zobrazena ve složce žádosti všem uživatelům, kteří k žádosti mohou připojit svůj
podpis.
V závislosti na typu vkladu a vaší smlouvě nemusí být změna vypořádacích účtů k dispozici.

8.5.

Žádost o výpověď ze vkladu

Žádost o výpověď ze vkladu je dostupná ve vlastnostech vkladu s výpovědní lhůtou (položka Vlastnosti v levém menu).
V pravé části obrazovky uprostřed je sekce Aktivní výpovědi, která zobrazuje přehled již podaných výpovědí na vkladu
s výpovědní lhůtou. Nad touto sekcí je tlačítko Vypovědět , které slouží k podání žádosti o výpověď ze vkladu
s výpovědní lhůtou.
Ve formuláři je možno nastavit následující vlastnosti výpovědi:
Částka výpovědi – pole pro zadání částky nebo je možno zaškrtnout volbu Vše, která znamená výpověď celého
vkladu
Počátek výpovědi – datum, od kterého začne běžet výpovědní lhůta; nesmí být nižší než aktuální datum
Konec výpovědi – datum, kdy dojde k převodu vypovězené částky; mezi počátkem a koncem výpovědi nesmí být
kratší interval, než je výpovědní lhůta vkladu
Navázaný účet – výběr z vašich běžných účtů nebo je možno zaškrtnout volbu Použít externí účet, která zobrazí
pole pro zadání čísla účtu a kódu banky
Variabilní symbol – variabilní symbol platby, kterou bude vypovězená částka převedena; maximálně 10 znaků
Konstantní symbol – konstantní symbol platby, kterou bude vypovězená částka převedena; maximálně 4 znaky
Specifický symbol – specifický symbol platby, kterou bude vypovězená částka převedena; maximálně 10 znaků
Zpráva – zpráva pro příjemce platby, kterou bude vypovězená částka převedena; maximálně 140 znaků
Po nastavení požadovaných údajů stiskněte tlačítko Vypovědět . Po úspěšné autorizaci je žádost zobrazena ve
složce žádosti všem uživatelům, kteří k žádosti mohou připojit svůj podpis.

8.6.

Žádost o změnu způsobu prolongace

Žádost o změnu způsobu prolongace je dostupná ve vlastnostech vkladu (položka Vlastnosti v levém menu). V pravé
části obrazovky je sekce Prolongace, která zobrazuje aktuální nastavení způsobu prolongace. Nastavení může nabývat
dvou hodnot:
Bez prolongace – vklad nebude po svém ukončení prolongován
Automatický – vklad bude po svém ukončení automaticky prolongován
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Kliknutím na ikonu tužky v pravém horním rohu sekce se položka otevře v editovatelném módu, ve kterém můžete
způsob prolongace změnit na požadovanou hodnotu a stisknout tlačítko Uložit .
Po úspěšné autorizaci je žádost zobrazena ve složce žádosti všem uživatelům, kteří k žádosti mohou připojit svůj
podpis.
V závislosti na typu vkladu a vaší smlouvě nemusí být změna způsobu prolongace k dispozici.

8.7.

Žádost o obnovu vkladu

Žádost o obnovu vkladu je dostupná ve vlastnostech vkladu (položka Vlastnosti v levém menu). V pravé části
obrazovky je sekce Obnova. Nad touto sekcí je tlačítko Obnova , které slouží k podání žádosti o obnovu vkladu.
Formulář žádosti o obnovu vkladu umožňuje definovat vlastnosti vkladu, do kterého bude vklad po svém ukončení
obnoven, a výši obnovy. Wizard žádosti o obnovu vkladu je velmi podobný průvodci žádostí o nový vklad. Sestává
z následujících kroků:
Druh vkladu
V tomto kroku volíte druh a v případě garantovaného vkladu také typ vkladu, o který chcete požádat.
K dispozici jsou následující nabídky:
Druh vkladu – volba z dostupných druhů vkladu:
o Termínovaný vklad
o Garantovaný vklad
o Vklad s výpovědní lhůtou
Typ vkladu – volba je k dispozici, pouze pokud je v poli Druh vkladu zvolen Garantovaný vklad
V závislosti na vaší smlouvě nemusí být k dispozici všechny uvedené hodnoty, neboť nabídka je dána tím, jaké
produkty umožňuje vaše rámcová smlouva.
Další kroky průvodce se liší v závislosti na tom, jaký druh vkladu jste zvolili.
Garantovaný vklad
Pro garantovaný vklad nastavujete následující vlastnosti:
Částka – výše obnovy; nesmí být vyšší než zůstatek obnovovaného vkladu; minimální a maximální částka může
být omezena v závislosti na typu a měně vkladu a vaší rámcové smlouvě; formulář umožňuje zaškrtnout volbu
Vše, která znamená obnovu vkladu v celé výši
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Termínovaný vklad
Pro termínovaný vklad nastavujete následující vlastnosti:
Částka – výše obnovy; nesmí být vyšší než zůstatek obnovovaného vkladu; minimální a maximální částka může
být omezena v závislosti na typu a měně vkladu a vaší rámcové smlouvě; formulář umožňuje zaškrtnout volbu
Vše, která znamená obnovu vkladu v celé výši
Období – výběr délky vkladu
Výplata úroků – volba z následujících možností:
o K jistině – po přípisu bude o úroky zvýšena jistina vkladu
o K běžnému účtu – úroky budou převedeny na účet pro přípis úroků
Automaticky prolongovat – volba, zda se má po skončení vklad automaticky obnovit
V závislosti na vaší smlouvě nemusí být k dispozici všechny uvedené hodnoty, neboť nabídka je dána tím, jaké
produkty a jejich vlastnosti umožňuje vaše rámcová smlouva.
Vklad s výpovědní lhůtou
Pro vklad s výpovědní lhůtou nastavujete následující vlastnosti:
Částka – výše obnovy; nesmí být vyšší než zůstatek obnovovaného vkladu; minimální a maximální částka může být
omezena v závislosti na typu a měně vkladu a vaší rámcové smlouvě; formulář umožňuje zaškrtnout volbu Vše,
která znamená obnovu vkladu v celé výši
Výpovědní lhůta – výběr délky výpovědní lhůty vkladu
Výplata úroků – volba z následujících možností:
o K jistině – po přípisu bude o úroky zvýšena jistina vkladu
o K běžnému účtu – úroky budou převedeny na účet pro přípis úroků
V závislosti na vaší smlouvě nemusí být k dispozici všechny uvedené hodnoty, neboť nabídka je dána tím, jaké
produkty a jejich vlastnosti umožňuje vaše rámcová smlouva.
Po nastavení vlastností vkladu stiskněte tlačítko Obnovit . Systém Vás vyzve k autorizaci žádosti. Po úspěšné
autorizaci je žádost zobrazena ve složce žádosti všem uživatelům, kteří k žádosti mohou připojit svůj podpis.

Formulář žádosti o obnovu vkladu
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9.

Profil

Profil je dostupný odkazem Můj profil v boxu v pravém horním rohu aplikace.
Profil se skládá z několika sekcí, z nichž některé se vztahují k přihlášenému uživateli a některé ke klientovi, v jehož
kontextu přihlášený uživatel pracuje. To je pro snadnou orientaci uvedeno v názvu sekce v levém menu, který je
uveden vždy slovem „Klient“ nebo „Uživatel“ před samotným názvem sekce.

9.1.

Základní

Sekce zobrazuje základní údaje klienta, v jehož kontextu pracujete. Rovněž změny provedené v této sekci se dotknou
vybraného klienta.
Sekce zobrazuje následující údaje klienta:
Ikona – ikona klienta, která se zobrazuje např. ve volbě kontextu; ikonu lze změnit
Jméno a příjmení – zobrazuje se, pokud je klient fyzická osoba
Název společnosti – zobrazuje se, pokud je klient právnická osoba
Rodné číslo – zobrazuje se, pokud je klient fyzická osoba
Typ společnosti – zobrazuje se, pokud je klient právnická osoba
IČO – zobrazuje se, pokud je klient právnická osoba
Druh průkazu totožnosti – zobrazuje se, pokud je klient fyzická osoba
Číslo průkazu totožnosti – zobrazuje se, pokud je klient fyzická osoba
Platné do – konec platnosti průkazu totožnosti; zobrazuje se, pokud je klient fyzická osoba
Adresa trvalého pobytu – zobrazuje se, pokud je klient fyzická osoba
Adresa sídla společnosti – zobrazuje se, pokud je klient právnická osoba
Korespondenční adresa
Komunikační jazyk – jazyk, ve kterém jsou systémem generované klientské dokumenty (např. smluvní
dokumentace) a notifikace
Můj bankéř – kontakt na osobního bankéře klienta
Můj makléř – kontakt na makléře klienta
Obecný kontakt – obecný kontakt na banku

9.2.

Investiční

Záložku Klient investiční naleznete v levém menu v sekci Můj profil. Tato agenda slouží ke správě informací o
investičním profilu klienta. V levé části je, v případě již vyplněného investičního dotazníku, jeho vyhodnocení.
V případě nevyplněného investičního dotazníku budete o této skutečnosti informováni a případně vyzváni k jeho
vyplnění.
Klient – Investiční – levá strana při vyplněném investičním dotazníku
a) Levá strana obsahuje informace o vyhodnocení tedy:
Rizikový profil – hodnotu Vašeho Rizikového profilu – na škále 0 – 9, výsledek by měl reprezentovat výsledek: čím vyšší
číslo rizikového profilu, tím zkušenější uživatel.
Pod hodnotou rizikového profilu jsou vypsány Služby a u nich je k dispozici informace, zda jsou povolené a aktivní
nebo ne. Povolené znamená, že máte podle smlouvy možnost tyto služby využívat. Aktivní, zda máte tuto službu
opravdu aktivovanou. Jedná se o služby:
Obchodování – máte možnost založit si tradingové portfolio
Obchodování na úvěr – máte možnost obchodovat na úvěr
Investiční poradenství – máte nárok na investiční poradenství
Správa portfolia – máte povolenou službu, zajišťující správu portfolia
Cash pooling – máte aktivní cash pooling – což je metoda optimalizace vedení podnikových účtů a
peněžních toků
Mimo to jste zde také informováni o přiměřených investičních nástrojích, které jsou Vám doporučeny dle vyhodnocení
vyplněného investičního dotazníku
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Vespod levé části investičního profilu je vidět datum konce platnosti investičního dotazníku. A také tlačítko, které
umožňuje znovu-vyplnění, nazvané Vyplňte znovu .
b) Pravá strana obsahuje historicky vyplněné investiční dotazníky a je zde možnost stažení dotazníku do PDF souboru.

9.3.

Nastavení

Sekce zobrazuje aktuální nastavení vlastností ePortálu pro přihlášeného uživatele a umožňuje provádět jeho změny.

9.3.1. Nastavení ABO
Nastavení pro export výpisů ve formátu ABO.
Kódování exportu – znaková sada, ve které bude výstupní soubor kódován
Znaménka ve výpisu – nastavení znamének pro kladné a záporné částky v exportovaném výpisu
Znaménka v obrazu – nastavení znamének pro obratové řádky v exportovaném výpisu

9.4.

Zabezpečení

Sekce zobrazuje a umožňuje nastavit bezpečnostní prvky přihlášeného uživatele.
Přihlašovací jméno – vaše uživatelské jméno sloužící pro přihlášení do ePortálu
Heslo – možnost změnit vaše přihlašovací heslo; pod formulářem se zobrazují minimální požadavky na
bezpečnost, které musí nové heslo splňovat
Autentizační zařízení – přehled vašich autentizačních zařízení (zařízení přihlášeného uživatele) a jejich limity
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10. MAGNUS
Systém MAGNUS je přístupný tlačítkem s nápisem MAGNUS a stavem vašeho bodového konta v pravém horním rohu
obrazovky. Tlačítko je dostupné v závislosti na vaší smlouvě a přístupových právech.

10.1. Souhlas s VOP
Pokud do systému MAGNUS přistupujete poprvé a součástí vaší rámcové smlouvy nebyl souhlas s VOP MAGNUS,
systém vás po stisknutí tlačítka vyzve k souhlasu s VOP. Na obrazovce je odkaz pro stažení PDF dokumentu s VOP. Po
jeho stažení se vám zpřístupní zatržítko souhlasu. Tlačítkem Potvrdit pak stvrdíte souhlas s VOP. Teprve poté vám
bude umožněn přístup do systému MAGNUS.

Obrazovka souhlasu s VOP MAGNUS

10.2. Aktivace bodů
Umožňuje-li vaše rámcová smlouva aktivaci MAGNUS bodů za vklady, zobrazí se po najetí na tlačítko s nápisem
MAGNUS a stavem vašeho bodového konta v pravém horním rohu obrazovky nabídka s možností aktivace bodů nebo
přímého vstupu do systému MAGNUS.
Pokud zvolíte aktivaci bodů, zobrazí se formulář, do kterého můžete zadat číslo vkladu, za který si přejete body
aktivovat. Stisknutím tlačítka Aktivovat MAGNUS body provedete aktivaci.
Ve spodní části formuláře je tlačítko Pokračovat do MAGNUSU , jehož prostřednictvím vstoupíte do systému
MAGNUS.
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10.3. Vstup do systému MAGNUS
Umožňuje-li vaše rámcová smlouva aktivaci MAGNUS bodů za vklady (viz výše), zobrazí se po najetí na tlačítko
s nápisem MAGNUS a stavem vašeho bodového konta v pravém horním rohu obrazovky nabídka s možností aktivace
bodů nebo přímého vstupu do systému MAGNUS. Volbou této položky se otevře nové okno s aplikací MAGNUS.
V případě, že vaše rámcová smlouva aktivaci bodů za vklady neumožňuje, je vstup do systému MAGNUS umožněn
přímo stisknutím tlačítka s nápisem MAGNUS a stavem vašeho bodového konta.
Vstup do systému MAGNUS je také možný prostřednictvím tlačítka ve spodní části formuláře pro aktivaci bodů (viz
výše).

Formulář pro aktivaci MAGNUS bodů za vklady
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