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1. Vstup do systému
Najrýchlejší vstup do systému je cez webovú stránku Oberbank (www.oberbank.sk) alebo priamo cez odkaz
http://banking.oberbank.sk/.

Vľavo hore sa nachádza priamy pre
vstup do eBankingu SK.

 späť na obsah
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2. Prihlásenie
Pre prihlásenie do systému je potrebné použiť tzv. klientske číslo a PIN.
Klientske číslo a prvý PIN obdržíte v obálke poštou z Oberbank.
Klientske číslo je nemenné, PIN si môžete zmeniť. Systém samotný vás vyzve na zmenu prvého PIN.
V pravom hornom rohu si môžete zvoliť jazykovú
verziu (Language: CZ, HU, DE, EN).

Po zadaní klientskeho čísla a PIN stlačte
„Spustiť Oberbank eBanking“.

 späť na obsah
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2.1 Zmena PIN po prvom prihlásení
Na zmenu inicializačného PIN-u (prvého PIN-u, ktorý ste obdržali spolu s klientskym číslom) vás systém vyzve automaticky pri
prvom prihlásení.

Po zadaní údajov stlačte „Odoslať“.
Zmenu PIN musíte potvrdiť zadaním xTAN-u, ktorý obdržíte na váš mobilný telefón!

 späť na obsah
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2.2 Zadanie profilu užívateľa
Pri prvom prihlásení sa do eBankingu je nevyhnutné zadať profil užívateľa:
o meno
o ulica
o mesto

Údaje
v Lokálnom
formáte sa
nemenia!

Po zadaní údajov stlačte „Odoslať“.
V prípade nevyplnenia tohto okna nebude možné korektne zadávať a odosielať príkazy na úhradu!

 späť na obsah
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3. Správca databázy

V Správcovi databázy si môžete vytvárať databázu:
o príkazcov
o príjemcov
o užívateľa

 späť na obsah
01 / 2018
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3.1 Príkazcovia

V databáze Príkazcov si môžete uložiť seba ako príkazcu prevodných príkazov pre každý váš
účet. Príkazcu je potrebné zadať samostatne pre SEPA platby, cezhraničné platby a vlastné platby.
Pri konkrétnej platbe už potom nemusíte zadávať údaje príkazcu (platiteľa).
V prípade, ak máte iba 1 účet, údaje príkazcu sa do platobného príkazu dotiahnu automaticky.
Ak máte účtov viac, máte možnosť vybrať si, ktorého príkazcu pre konkrétnu platbu použijete.
Pozor – v prípade firemných klientov je potrebné do informácií o príkazcovi zadávať údaje firmy a nie
užívateľa eBankingu.
K zadaniu informácií použite tlačítko „Nový záznam“.

 späť na obsah
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Maska pre príkazcu SEPA platby

Maska pre príkazcu cezhraničnej platby

 späť na obsah
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Po zadaní údajov stlačte „Odoslať“.

Príkazcu si môžete uložiť aj priamo z konkrétnej platby.

Pri príkazcovi vlastných platieb nie sú v maske údaje o bankovom spojení. Vyplýva to z charakteru samotnej „vlastnej platby“.

 späť na obsah
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3.2 Príjemcovia

V databáze Príjemcov si môžete uložiť príjemcov vašich platieb. Príjemcu je potrebné zadať
samostatne pre SEPA platby aj cezhraničné platby.
Pri konkrétnej platbe už potom nemusíte zadávať údaje príjemcu, máte možnosť vybrať si, ktorého
príjemcu pre platbu použijete.
K zadaniu informácií použite tlačítko „Nový záznam“.

 späť na obsah
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Maska pre príjemcu SEPA platieb:
Pri zadávaní príjemcu SEPA platieb si môžete zvoliť, či zaradíte príjemcu do zoznamu vlastných alebo firemných príjemcov:
Vlastný – príjemca
sa bude zobrazovať
iba v zozname
konkrétneho
používateľa
eBankingu.
Firemný – príjemca
sa zobrazí
v zozname všetkých
používateľov
eBankingu v rámci
firmy (t.j. v platobnom
príkaze ho bude môcť
využiť aj ten používateľ,
ktorý tohto príjemcu
nezaložil).

Po zadaní údajov stlačte „Odoslať“.
Príjemcu si môžete uložiť aj priamo z konkrétnej platby.

 späť na obsah
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Maska pre príjemcu cezhraničných platieb:
Pri zadávaní príjemcu cezhraničných platieb si môžete zvoliť, či zaradíte príjemcu do zoznamu vlastných alebo firemných
príjemcov:
Vlastný – príjemca sa bude
zobrazovať iba v zozname
konkrétneho používateľa
eBankingu.
Firemný – príjemca sa
zobrazí v zozname všetkých
používateľov eBankingu
v rámci firmy (t.j. v platobnom
príkaze ho bude môcť využiť aj
ten používateľ, ktorý tohto
príjemcu nezaložil).

Po zadaní údajov stlačte „Odoslať“.
Príjemcu si môžete uložiť aj priamo z konkrétnej platby.

 späť na obsah
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3.3 Užívateľ

V databáze Užívateľa máte možnosť meniť nasledovné údaje:
o profil užívateľa – vypĺňa sa pri prvom prihlásení do systému, je možné ho v prípade potreby
zmeniť.
o PIN
a môžete si zablokovať prístupu do eBankingu

 späť na obsah
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3.3.1 Zmena PIN
Systém vám umožňuje kedykoľvek si zmeniť PIN.
Na zmenu inicializačného PIN-u (prvého PIN-u, ktorý ste obdržali spolu s klientskym číslom) vás systém vyzve automaticky pri
prvom prihlásení.

Po zadaní údajov stlačte „Odoslať“.
Zmenu PIN musíte potvrdiť zadaním xTAN-u, ktorý obdržíte na váš mobilný telefón!

 späť na obsah
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3.3.2 Zablokovanie prístupu
Ak máte podozrenie, že k vašim prístupovým údajom sa mohla dostať neoprávnená osoba, máte možnosť zablokovať si prístup do
eBankingu.

Po zablokovaní prístupu kontaktujte svoju pobočku Oberbank. Tá zabezpečí vygenerovanie nových prístupových údajov.

 späť na obsah
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4. Platby

V menu Platby môžete realizovať nasledovné typy platieb:
o
o
o
o

jednotlivé platby (SEPA / cezhraničné)
hromadné príkazy (SEPA / cezhraničné)
periodické príkazy (SEPA / cezhraničné)
vlastné platby

a vytvárať tzv. platobné vzory.

 späť na obsah

01 / 2018

16/59

iebsk_ebanking.docx

4.1 Jednotlivé platby
Jednotlivá platba je jednorázovým príkazom na úhradu, t.j. v platobnom príkaze figuruje jeden príkazca a 1 príjemca platby.
Jednotlivé platby je možné zadávať 2 spôsobmi:
o ako novú platbu
o s využitím platobného vzoru
Všetky políčka označené žltou farbou sú povinné.

 späť na obsah
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4.1.1. Nová jednotlivá platba
K zadaniu novej jednotlivej platby použite tlačítko „Nový záznam“.
Maska pre jednotlivú SEPA platbu:
Uloženie príkazcu
Ak zaškrtnete políčko Uložiť
príkazcu, údaje sa uložia do
databázy Príkazcovia.
Uloženie príjemcu
Môžete si vybrať z 2 možností:
uložiť v zozname klienta (=firemný
zoznam)
uložiť v zozname používateľa
(=vlastný zoznam)
Výber príkazcu / príjemcu
Príkazcu resp. Príjemcu, ktorý je už
uložený, je možné vybrať
z databázy cez
Adresa.

pri políčku

Po zadaní údajov stlačte
„Odoslať“.
Každú platbu musíte autorizovať
zadaním xTAN-u, ktorý obdržíte
na váš mobilný telefón!.
V prípade, ak je v platbe zadaný slovenský IBAN príkazcu aj príjemcu, sprístupnia sa polia Variabilný, Špecifický a Konštantný symbol.
V prípade, ak nepoznáte IBAN a SWIT (BIC) príjemcu platby na Slovensku, môžete využiť tzv. IBAN kalkulačku.

 späť na obsah
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Maska pre jednotlivú platbu cezhraničnú:
Uloženie príkazcu
Ak zaškrtnete políčko Uložiť príkazcu,
údaje sa uložia do databázy
Príkazcovia.
Uloženie príjemcu
Môžete si vybrať z 2 možností:
uložiť v zozname klienta (=firemný
zoznam)
uložiť v zozname používateľa (=vlastný
zoznam)
Výber príkazcu / príjemcu
Príkazcu resp. Príjemcu, ktorý je už
uložený, je možné vybrať z databázy
cez

pri políčku Adresa.

Po zadaní údajov stlačte „Odoslať“.
Každú platbu musíte autorizovať
zadaním xTAN-u, ktorý obdržíte na
váš mobilný telefón!.

 späť na obsah
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4.1.2. Jednotlivá platba podľa vzoru
K zadaniu novej platby podľa vzoru použite tlačítko „Nový podľa vzoru“.
Zo zoznamu vyberte (kliknutím na číslo účtu na riadku) príslušný platobný vzor.

Údaje z platobného vzoru sa prenesú do masky jednotlivej platby.
Údaje môžete v prípade potreby skorigovať.
Po kontrole / korekcii údajov stlačte „Odoslať“.
Každú platbu musíte autorizovať zadaním xTAN-u, ktorý obdržíte na váš mobilný telefón!

 späť na obsah
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4.1.3 Urgentná platba
Pre zadanie urgentnej platby použite masku pre jednotlivú platbu cezhraničnú (platí pre tuzemskú aj zahraničnú urgentnú platbu).
Pre realizáciu platby je potrebné zvoliť položku
„Poukázanie“ následne vybrať typ platby „10
Platby telexom alebo SWIFT“.

Pri urgentnej platbe je potrebné zadať SWIFT a
IBAN.

Po zadaní údajov stlačte „Odoslať“.
Každú platbu musíte autorizovať zadaním
xTAN-u, ktorý obdržíte na váš mobilný
telefón!.

 späť na obsah
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4.2 Hromadné príkazy
Hromadné príkazy vám umožňujú zadať a naraz odoslať viacero platobných príkazov. V hromadnom príkaze figuruje jeden
príkazca a viacero príjemcov platieb.
Hromadný príkaz autorizujete po jeho uzavretí len jedným xTAN-om.
Vytváranie hromadných príkazov prebieha v 4 krokoch:
o
o
o
o

založenie hromadného príkazu
pridávanie jednotlivých platieb do hromadného príkazu
uzatvorenie hromadného príkazu
autorizácia hromadného príkazu

Pre vytvorenie hromadného príkazu použite tlačítko „Nový záznam“.
Všetky políčka označené žltou farbou sú povinné.
Postup na vytvorenie hromadného príkazu je popísaný na príklade SEPA hromadného príkazu. V prípade cezhraničného hromadného príkazu
je postup rovnaký, odlišuje sa len maska pre jednotlivé platby – viď. maska pre jednotlivú platbu cezhraničnú.

 späť na obsah
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4.2.1 Založenie hromadného príkazu
V tomto kroku vytvárate „rámec“, do ktorého budete vkladať jednotlivé platby.
Zadajte meno (=názov) hromadného príkazu, v prípade potreby upravte splatnosť hromadného príkazu.
Ak nemáte zadefinovaného príkazcu, vyplňte údaje príkazcu.
Ak máte zadefinovaných príkazcov, cez

vyberte príslušného príkazcu pred dané platby.

Po zadaní údajov stlačte „Odoslať“.

 späť na obsah
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4.2.2 Pridávanie jednotlivých platieb do hromadného príkazu
Pre pridanie jednotlivej platby použite tlačítko „Nový záznam“.

 späť na obsah
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Vyplňte všetky potrebné údaje platby.

V prípade, ak je v platbe zadaný slovenský IBAN príkazcu aj príjemcu, sprístupnia sa polia Variabilný, Špecifický a Konštantný symbol.
V prípade, ak nepoznáte IBAN a SWIT (BIC) príjemcu platby na Slovensku, môžete využiť tzv. IBAN kalkulačku.
Aj z tohto miesta máte možnosť uložiť si údaje príjemcu do databázy.

Po zadaní údajov stlačte „Odoslať“.

 späť na obsah
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Prekontrolujte si údaje platby (máte možnosť platbu upraviť / vymazať).

Zvoľte „Späť“ (otvorí sa vám okno, v ktorom vidíte prehľad platieb zahrnutých do hromadného príkazu) alebo
zvoľte „Nový záznam“ pre pridanie ďalšej platby a pokračujete ako je popísané na predchádzajúcich stranách.

 späť na obsah
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Okno, v ktorom vidíte prehľad platieb zahrnutých do hromadného príkazu

Aj v tomto okne môžete pre pridanie ďalšej platby zvoliť „Nový záznam“ a pokračujete ako je popísané na predchádzajúcich
stranách.
Postup opakujte až kým nezadáte všetky potrebné platby.

 späť na obsah
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4.2.3 Uzatvorenie hromadného príkazu
Po zadaní všetkých platieb zvoľte „Uzatvoriť“, tým ukončíte hromadný príkaz.

V prípade, ak potrebujete zadávanie príkazov prerušiť, zvoľte „Pozastaviť“ (užitočné pri veľkom množstve príkazov, keď hrozí,
že pri dlhšom prerušení dôjde k odhláseniu používateľa zo systému z dôvodu bezpečnostného time-out).
Pre pokračovanie v rozpracovanom hromadnom príkaze zvoľte „Uvoľniť“.

 späť na obsah
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4.2.4 Autorizácia hromadného príkazu
Po uzatvorení hromadného príkazu zvoľte „Podpis“.

Každú platbu musíte autorizovať zadaním xTAN-u, ktorý obdržíte na váš mobilný telefón!

 späť na obsah

01 / 2018

29/59

iebsk_ebanking.docx

4.3 Periodické príkazy
Periodický príkaz je príkaz, ktorý má zadané parametre trvalého príkazu – začiatok a koniec realizácie platobného príkazu a
frekvenciu platieb.
K zadaniu jednotlivej platby zvoľte tlačítko „Nový záznam“.
Prvý krát
Dátum, kedy bude periodický
príkaz po prvý raz zrealizovaný.
Posledné obdobie
Dátum, kedy bude periodický
príkaz zrealizovaný posledný
krát – zadáva sa ak je presne
ohraničené časové obdobie
platieb.
Aj z tohto miesta máte možnosť
uložiť si údaje príjemcu do
databázy.

Po zadaní údajov stlačte
„Odoslať“.
Periodický príkaz musíte
autorizovať zadaním xTAN-u,
ktorý obdržíte na váš mobilný
telefón!
V prípade, ak je v platbe zadaný slovenský IBAN príkazcu aj príjemcu, sprístupnia sa polia Variabilný, Špecifický a Konštantný symbol.
V prípade, ak nepoznáte IBAN a SWIT (BIC) príjemcu platby na Slovensku, môžete využiť tzv. IBAN kalkulačku.
V prípade cezhraničného periodického príkazu je postup rovnaký, odlišuje sa len maska pre platbu – viď. maska pre jednotlivú platbu
cezhraničnú.

 späť na obsah
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4.4 Vlastné platby
Vlastná platba umožňuje iba prevod z vlastného sporiaceho účtu na vlastný bežný účet, pričom oba účty má klient vedené
v Oberbank.
Vlastné platby je možné zadávať 2 spôsobmi:
o ako novú platbu
o s využitím platobného vzoru
Všetky políčka označené žltou farbou sú povinné.

 späť na obsah
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4.4.1 Nová vlastná platba
K zadaniu vlastnej platby zvoľte tlačítko „Nový záznam“.

Príkazca platby
Príkazcu je možné vybrať
z databázy cez
Adresa.

pri políčku

Sporiaci účet sa vyberie cez
pri políčku Mena účtu.

Účet príjemcu sa vyberie cez
pri políčku Mena účtu.

Po zadaní údajov stlačte
„Odoslať“.
Každú platbu musíte
autorizovať zadaním xTAN-u,
ktorý obdržíte na váš mobilný
telefón!

 späť na obsah
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4.4.2 Vlastná platba podľa vzoru
K zadaniu novej platby podľa vzoru zvoľte tlačítko „Nový podľa vzoru“.
Zo zoznamu vyberte (kliknutím na číslo účtu na riadku) príslušný platobný vzor.

Údaje z platobného vzoru sa prenesú do masky vlastnej platby.
Údaje môžete v prípade potreby skorigovať.
Po kontrole / korekcii údajov stlačte „Odoslať“.
Každú platbu musíte autorizovať zadaním xTAN-u, ktorý obdržíte na váš mobilný telefón!
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4.5 Platobné vzory
Platobný vzor je prednastavená šablóna platby, ktorú môžete využiť pri zadávaní jednotlivých platieb (SEPA, cezhraničných) ako
aj vlastných platieb. Spája v sebe príkazcu platby, príjemcu platby ako aj údaje o samotnej platbe (čiastka, mena, VS, KS, ŠS...)
Pre každý typ platby (SEPA, cezhraničná, vlastná) je potrebné nastaviť si platobné vzory zvlášť.
K zadaniu platobného vzoru
zvoľte tlačítko „Nový záznam“.
Uloženie príkazcu
Ak zaškrtnete políčko Uložiť
príkazcu, údaje sa uložia do
databázy Príkazcovia.
Uloženie príjemcu
Môžete si vybrať z 2 možností:
uložiť v zozname klienta (=firemný
zoznam)
uložiť v zozname používateľa
(=vlastný zoznam)
Výber príkazcu / príjemcu
Príkazcu resp. Príjemcu, ktorý je už
uložený, je možné vybrať
z databázy cez
Adresa.

pri políčku

Po zadaní údajov stlačte
„Odoslať“.
V prípade, ak je v platbe zadaný slovenský IBAN príkazcu aj príjemcu, sprístupnia sa polia Variabilný, Špecifický a Konštantný symbol.
V prípade, ak nepoznáte IBAN a SWIT (BIC) príjemcu platby na Slovensku, môžete využiť tzv. IBAN kalkulačku.
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Prekontrolujte si údaje platobného vzoru (máte možnosť platbu upraviť / vymazať).

Zvoľte „Späť“

 späť na obsah
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5. Obraty a zostatky

V menu Obraty a zostatky máte k dispozícii prehľad o:
o
o
o
o

účtoch, pre ktoré máte zriadený eBanking
finančnom statuse
zostatkoch na účtoch
obratoch

a zároveň máte prístup k denným výpisom z účtov.
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5.1 Finančný status
Finančný status vám poskytuje prehľad o:
- účtoch podľa typu,
- stave na účte (= účtovný zostatok na účte)
- výške prideleného rámca
- disposalde (t.j. aktuálnemu disponibilnému zostatku na účte = zahŕňa aj platby zrealizované / obdržané v priebehu dňa)
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5.2 Prehľad zostatkov
Prehľad zostatkov vám poskytuje prehľad o účtoch, pre ktoré máme zriadenú službu eBanking

Zároveň máte k dispozícii údaje o poslednom vygenerovanom dennom výpise a účtovnom zostatku na účte.
Kliknutím na číslo účtu sa vám otvorí detail posledného denného výpisu.

Pozor – prvý výpis a zostatok na účte uvidíte až po prvom obrate a dennej uzávierke, ktoré boli zrealizované po zriadení
eBankingu.
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Detail denného výpisu:

Predchádzajúce denné výpisy si otvoríte výberom z roletového menu v políčku „Dátum / Číslo“.
V prípade, ak ste v priebehu aktuálneho dňa realizovali platby / obdržali platby od iných platiteľov, tieto sa Vám zobrazujú nad
detailom posledného denného výpisu.
Pozor – tieto tzv. Predbežne zaznačené položky nie sú zahrnuté v konečnom zostatku na účte, ktorý vidíte na konci denného
výpisu!
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5.3 Obraty
V menu Obraty si môžete vyhľadať obraty podľa zvolených kritérií.

Účet je možné vybrať
z databázy cez

Dátum od / do
Zadáva sa účtovný deň,
nie dátum valuty

Po zadaní výberových kritérií stlačte „Odoslať“.
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Prehľad obratov podľa zvolených výberových kritérií:
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5.4 Export
Export výpisov z účtu je funkcionalita prístupná len pre verziu eBanking business resp. pre klientov, ktorí si požiadali
o elektronický výpis. eBanking ponúka export nasledujúcich výpisov:
MT940
CAMT 53
PDF

- výpis vo formáte MT940 – výpis je poskytovaný automaticky všetkým klientom
- výpis v SEPA formáte – výpis je poskytovaný automaticky všetkým klientom
- elektronický, digitálne podpísaný výpis (alternatíva k papierovému výpisu) – výpis poskytovaný na požiadanie

Kliknutím na príslušnú záložku sa otvorí maska pre export daného výpisu
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5.4.1 MT940
Vo výberovej maske si zadajte typ exportu
Súbory oddelene
Prebehne export oddelene podľa jednotlivých
účtov a dní.

Po zadaní výberových kritérií stlačte
„Odoslať“.

Kliknutím na konkrétny dátum / číslo účtu
vám systém ponúkne možnosť stiahnuť si
súbor v zbalenom tvare a uložiť ho disk.
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Súbory hromadne
Prebehne export za všetky účty za
zvolené obdobie.

Po zadaní výberových kritérií stlačte
„Odoslať“.

Súbor si môžete uložiť na disk.
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5.4.2 CAMT53
Vo výberovej maske si zadajte dátum a číslo účtu:

Kliknutím na konkrétny dátum / číslo účtu vám systém ponúkne možnosť stiahnuť si súbor a uložiť ho disk (súbor má koncovku
.XML)
Označením vybraných / všetkých výpisov (štvorček vpravo) si tieto môžete stiahnuť v zbalenom tvare (ZIP) a uložiť na disk (súbory
majú koncovku .C53, túto je možné v prípade potreby zmeniť ručne na . XML).
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5.4.3 PDF výpis
Vo výberovej maske si zadajte dátum a číslo účtu:

Kliknutím na konkrétny dátum / číslo účtu vám systém ponúkne možnosť otvoriť, stiahnuť alebo uložiť súbor disk.
Označením vybraných / všetkých výpisov (štvorček vpravo) si tieto môžete stiahnuť v zbalenom tvare (ZIP) a uložiť na disk.
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6. Kompletný prehľad platieb

V menu Kompletný prehľad platieb nájdete:
o informácie o statuse jednotlivých platieb a
o prehľad odoslaných platieb.
V prípade, že máte oprávnenia k účtu nastavené tak, že pre autorizáciu platby sú potrebné 2 podpisy,
v tomto menu nájdete aj zoznam platieb, ktoré čakajú na váš podpis.
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6.1 Status platieb
Status platieb vám prináša prehľad o stave jednotlivých platieb.
Prehľad platieb môžete ohraničiť zadaním výberových podmienok:
Formát – jednotlivé príkazy, hromadné príkazy, .....
Typ – čaká na podpis, autorizované, pozastavené.....
Stav – všetci užívatelia, prihlásený užívateľ
Účet - je možné vybrať z databázy cez

Po zadaní výberových podmienok stlačte „Odoslať“.
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Prehľad platieb podľa jednotlivých typov platieb (formátov) s uvedením stavu:
Priamo
z prehľadu je
možné
vstupovať do
príkazov
a vykonávať
nasledovné
operácie s
príkazmi:
- zmeniť
- vymazať
- pozastaviť
- zrušiť
podpis
- uvoľniť
- podpísať
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6.2 Odoslané platby
Poskytuje prehľad odoslaných platieb (už zaúčtovaných, t.j. neobsahuje odoslané platby z aktuálneho dňa) podľa zadaných
parametrov.

Po zadaní výberových kritérií stlačte „Odoslať“.
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Prehľad odoslaných platieb:
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6.3 Podpis platieb
V prípade, že máte oprávnenia k účtu nastavené tak, že pre autorizáciu platby sú potrebné 2 podpisy, v tomto menu nájdete
zoznam platieb, ktoré čakajú na váš podpis.

Kliknutím na číslo účtu na príslušnom riadku platby resp. kliknutím na

otvoríte detail platby, v ktorom stlačte „Podpis“.

Každú platbu musíte autorizovať zadaním xTAN-u, ktorý obdržíte na váš mobilný telefón!

 späť na obsah
01 / 2018

52/59

iebsk_ebanking.docx

7. Autorizácia platieb (xTAN)
Pre podpisovanie (autorizáciu) jednotlivých príkazov používa eBanking tzv. xTAN.
xTAN je autorizačný postup formou SMS, ktorú obdržíte na vami zadaný mobilný telefón.
Každý xTAN je platný len pre konkrétnu transakciu.
V SMS sú uvedené aj transakčné dáta, môžete si hneď overiť ich správnosť porovnaním s údajmi zadanými v platobnom príkaze.

Každý vygenerovaný xTAN obsahuje index (kontrolné číslo). Je dôležité skontrolovať si index v SMS správe a na obrazovke.
(v SMS správe má xTAN tvar 48 – XXXXXX, pričom číslo pred pomlčkou je práve kontrolné číslo)
V prípade ak ste nestihli xTAN zadať do limitu 300 sekúnd, je potrebné vygenerovať nový xTAN - stlačením tlačítka „Podpis“.
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8. Správy

V menu Správy nájdete správy pre užívateľov systému.
Správy sa prevažne týkajú plánovaných odstávok systému.
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9. Import
Import je funkcionalita prístupná len pre verziu eBanking business. Nachádza sa v menu SEPA platby resp. Platby cezhraničné.
Umožňuje načítanie súboru s údajmi o platbách, ktorý si klient exportoval zo svojho účtovného systému a majú požadovaný formát.
eBanking podporuje:
- pre SEPA platby xml formát resp. dočasne ešte aj SKI formát (MT940) – pre tento formát je v systéme zabudovaný
konvertor na xml formát,
- pre cezhraničné platby SKA formát MT 940 (medzinárodný SWIFT-ový formát).
Import SEPA xml formátu (=SEPA platby)
V menu SEPA platby si zvoľte Import SEPA súborov

Pomocou tlačítka „Browse“ si zvoľte adresár, v ktorom máte pripravené súbory pre import a vyberte príslušný súbor.
V prípade, ak importujete hromadný príkaz, v políčku „Formát“ zvoľte „Platby,Hromadný príkaz (.cct)“.
Po prenesení cesty a názvu súboru do výberovej masky stlačte „Odoslať“.
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Hlásenie po načítaní súboru:

Po načítaní súborov je potrebné prejsť na SEPA platby jednotlivé resp. hromadné.
Importované platby majú status „Čaká na podpis“.
Kliknutím na číslo účtu na
príslušnom riadku platby
resp. kliknutím na
otvoríte detail platby,
v ktorom stlačte „Podpis“.
Každú platbu musíte
autorizovať zadaním xTANu, ktorý obdržíte na váš
mobilný telefón!
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Import SKI formátu (bývalé tuzemské platby)
V menu SEPA platby si zvoľte SKI súbor konvertovať na SEPA xml formát

Pomocou tlačítka „Browse“ si zvoľte adresár, v ktorom máte pripravené súbory pre import a vyberte príslušný súbor.
V prípade, ak importujete hromadný príkaz, v políčku „Formát“ zvoľte „Platby,Hromadný príkaz (.ski)“.
Po prenesení cesty a názvu súboru do výberovej masky stlačte „Odoslať“.
Po načítaní súborov je potrebné prejsť na SEPA platby jednotlivé resp. hromadné.
Importované platby majú status „Čaká na podpis“.
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Import SKA formátu (cezhraničné platby)
V menu Platby cezhraničné si zvoľte Import súborov

Pomocou tlačítka „Browse“ si zvoľte adresár, v ktorom máte pripravené súbory pre import a vyberte príslušný súbor.
V prípade, ak importujete hromadný príkaz, v políčku „Formát“ zvoľte „Platby,Hromadný príkaz (.ska)“.
Po prenesení cesty a názvu súboru do výberovej masky stlačte „Odoslať“.
Po načítaní súborov je potrebné prejsť na Platby cezhraničné jednotlivé resp. hromadné.
Importované platby majú status „Čaká na podpis“.

 späť na obsah
01 / 2018

58/59

iebsk_ebanking.docx

10. IBAN kalkulačka
IBAN kalkulačka vám umožní zadať platobný príkaz v prípade, ak nepoznáte IBAN a SWIFT (BIC) príjemcu platby na Slovensku.
V poli Krajina si vyberte „SK“
Do poľa Kód banky zadajte číselný kód banky príjemcu
Do poľa číslo účtu zadajte číslo účtu.

V prípade, že číslo účtu obsahuje aj predčíslie, zadávajte číslo v tvare 6 znakov (=predčíslie) 10 znakov (=účet). Ak má predčíslie
alebo účet menej znakov ako 6 resp. 10, doplňte predčíslie resp. účet zľava nulami (t.j. pred samotné číslo).
Príklady:
35 – 1004062
7720 – 1101153
125698 – 2301255866

zadajte v tvare 0000350001004062
zadajte v tvare 0077200001101153
zadajte v tvare 1256982301255866
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