PRÍRUČKA APLIKÁCIE

On-line Broker
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O APLIKÁCII ON-LINE BROKER

OLB alebo On-line Broker je elektronický systém na uzatváranie devízových obchodov on-line
prostredníctvom internetu.
SYSTÉM OLB VÁM PONÚKA TIETO VÝHODY:
Ľahké uzatváranie devízových obchodov z pohodlia vášho domova alebo kancelárie
Kurzy on-line bez nutnosti telefonovania
On-line uzatvorenie spotových obchodov
Jednoduché zadanie príkazov k úhrade pre uzatváranie platieb do zahraničia
Kompletný prehľad o histórii transakcií 24 hodín denne
Možnosť tlače všetkých dokumentov a výpisov transakcií
Možnosť zadania objednávky sledovania požadovanej výšky kurzu
Zvýhodnené poplatky pri obchodovaní prostredníctvom OLB
Časová dostupnosť SYSTÉMU ON-LINE BROKER
Uzatváranie on-line obchodov: po – št 7.30 – 17.30 hod., pi 7.30 – 17.00 hod.
Informácie o zostatkoch na vašich účtoch, Tlač dokumentov, Zadanie príkazov k úhrade
pre zaslanie platieb do zahraničia a pod.: 24 hodín denne, 365 dní v roku
BEZPEČNOSTNÉ ODHLÁSENIE
Systém OLB má naprogramované bezpečnostné odhlásenie, tzn. pokiaľ bude váš účet viac ako 30 minút
v nečinnosti, budete automaticky odhlásený.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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PRIHLÁSENIE
VSTUP DO OLB
Pre vstup do aplikácie ON-LINE BROKER
zvoľte na webových stránkach www.akcenta.sk
ikonu „ONLINE BROKER“ alebo zadajte
priamo www.olb.eu.

ZADANIE PRIHLASOVACÍCH ÚDAJOV
Zadajte užívateľské meno, ktoré Vám bolo zaslané na Váš
registrovaný email. Užívateľské meno je osemmiestna
kombinácia čísel. Po potvrdení zadajte na ďalšej obrazovke
Heslo, ktoré Vám bolo zaslané na vaše registrované mobilné
číslo. Ak sa Vám prihlásenie nedarí, volajte 0850 606 011.

1

2

Po potvrdení ikony „SMS kód“ * vám bude na mobilné číslo
uvedené v zmluve zaslaný Overovací kód, ktorý zadáte do
daného poľa a potvrdíte tlačidlom „Prihlásiť “.
Z bezpečnostných dôvodov dôrazne doporučujeme si zmeniť
prihlasovacie heslo po prvom prihlásení na Vami zvolené. Viac sa
dozviete na: http://www.akcenta.sk/desatoro-bezpecnosti.html

ZMENA HESLA
Heslo do OLB si môžete kedykoľvek zmeniť. Vyberte
v hlavnom menu voľbu „Nastavenie” a kliknite na „Zmena
hesla”. Do otvoreného okna zadajte najprv pôvodné heslo
a potom nové heslo podľa pravidla, ktoré je uvedené v okne.
Nové heslo napíšte ešte raz. Po potvrdení tlačidla „SMS kód” *
Vám bude na mobilné číslo uvedené v rámcovej zmluve
obratom zaslaný overovací kód, ktorý zadáte do daného poľa
a potvrdíte tlačidlom „Zmeniť heslo”.
V prípade straty / vyzradenia hesla postupujte zhodne ako pri
štandardnej zmene hesla. V hlavnom menu vyberte voľbu
„Nastavenie” a kliknite na „Zmena hesla”.
Pre prvé prihlásenie do OLB použijte heslo, ktoré Vám prišlo
v SMS správe na Vaše registrované mobilné číslo.
TIP Doporučujeme si ho po prvom prihlásení zmeniť na Vaše vlastné.

ZABUDNUTÉ HESLO
V prihlasovacom okne kliknite na „Zabudnuté heslo”. Potom
vyplňte v novom okne užívateľské meno a kliknite na tlačidlo
„Zaslať nové heslo”. Odkaz na vygenerovanie nového hesla
Vám príde na Váš registrovaný e-mail.

* Ak si nastavíte dvojfaktorové overovanie pomocou Kódu z mobilnej aplikácie, zadajte ho tu. Viac o overovaní kódom
z mobilnej aplikácie v časti Nastavenie - dvojfaktorové overenie.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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NASTAVENIE – DVOJFAKTOROVÉ OVERENIE
OVERENIE KÓDOM –
DVOJFAKTOROVÉ OVERENIE
Všade tam, kde je potrebné dvojfaktorové (dvojfázové) overenie
(napríklad pri prihlásení do OLB alebo pri potvrdení platobných
príkazov) je možné vykonať ho buď zaslaním SMS kódu alebo
využitím ľubovoľnej mobilnej aplikácie podporujúcej TOTP
(Time-based One-time Password Algorithm), ktorá autentizačný
kód generuje.
Štandardne je v OLB nastavená dvojfaktorová autentizácia
formou SMS. Teda na prihlásenie do OLB a na potvrdenie
platobného príkazu je potrebné nechať si vygenerovať SMS s
kódom a ten vpísať na overenie do príslušnej kolónky.

ZMENA NA AUTENTIZÁCIU KÓDOM
VYGENEROVANÝM MOBILNOU APLIKÁCIOU
Pokiaľ chcete vykonávať overenie pri prihlásení do OLB alebo
pri potvrdzovaní platobných príkazov pomocou kódu
vygenerovaného mobilnou aplikáciou, vyberte v hlavnom menu
OLB voľbu „Nastavenia“ a vyberte možnosť „Dvojfaktorová
autentizácia“. Zobrazí sa informácia o aktuálnom nastavení
dvojfaktorovej autentizácie. Pre zmenu na druhú možnosť
(v tom čase neaktívnu) je potrebné kliknúť na ÁNO.

1

2

Pri zmene na overovanie pomocou generovaného kódu budete
presmerovaní na návod, ako zmenu autentizáciu dokončiť:
1

Dôležité je nainštalovať si do svojho smartfónu s OS
Android alebo iOS jednu z uvedených aplikácií.

2

Následne spárujte nainštalovanú aplikáciu s OLB tak, že
načítate QR kód 3 alebo manuálne zadáte uvedený kód.

Po úspešnom spárovaní sa vám v mobilnej aplikácii vytvorí účet
pre danú rámcovú zmluvu v OLB. Tento účet je teraz zobrazený
v zozname s prípadnými ostatnými účtami a prístupmi.
4

Vygenerovaný kód opíšte do príslušného poľa a potvrďte
tlačidlom „Potvrdiť“.

3

4

V mobilnej aplikácii teraz nájdete vždy vygenerovaný kód, ktorý
má obmedzenú platnosť (čas platnosti je gracky znázornený) a
je možné ho použiť na overenie vstupu do OLB alebo na
potvrdenie platobných príkazov.
Na jeden mobilný telefón v rámci jednej mobilnej aplikácie je
možné pridať iba jeden OLB prístup. Každá oprávnená osoba
by teda mala používať svoj prístroj.

V prípade, že máte nastavenú autentizáciu pomocou aplikáciou generovaného kódu a stratíte napríklad svoj mobilný
telefón, na ktorom máte danú aplikáciu nainštalovanú, kontaktujte naše klientske centrum na telefóne +420 498 777 770.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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NASTAVENIE
NASTAVENIE MENU
V prípade, že chcete pridať stromový
prehľad menu po ľavej strane, zvoľte v menu
„Nastavenie / Zobraziť stromové menu“.

HESLO K TELEFONICKEJ
KOMUNIKÁCII
A k ch ce t e zo b r a z i ť Va š e h e s l o p re
telefonickú komunikáciu, zvoľte v menu
„Nastavenie / Zobrazenie hesla pre
telefonickú komunikáciu“. Potom zadajte
overovací kód, ktorý Vám príde formou
SMS *.

STROMOVÉ MENU

OBCHODNÉ POLIA

AKTUÁLNY STAV IPÚ

HISTÓRIA OBCHODOV

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

* Ak si nastavíte dvojfaktorové overovanie pomocou Kódu z mobilnej aplikácie, zadajte ho tu. Viac o overovaní kódom
z mobilnej aplikácie v časti Nastavenie - dvojfaktorové overenie.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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MENU OBCHODY

Po prihlásení sa do aplikácie OLB sa vám zobrazí obchodný modul s kurzami 4 základných menových párov.
Kurzy sú indikatívne, tzn. ich platnosť je časovo obmedzená.
NASTAVENIE
Pre uzatvorenie obchodu s ponúknutým kurzom zvoľte ikonu
„Nákup/Predaj“.

ĎALŠIE MENOVÉ PÁRY
V prípade, že máte záujem o uzatvorenie obchodu s iným
menovým párom, rozbaľte ponuku a vyberte požadovaný pár.
Zobrazené kurzy sú z pohľadu klienta, tzn.:
PREDAJ = klient predáva menu,
NÁKUP = klient nakupuje menu.

ULOŽENIE INÉHO MENOVÉHO PÁRU
DO ZÁKLADNEJ PONUKY
Ak chcete, aby vybraný menový pár bol automaticky zobrazený
vo vašej základnej ponuke kurzov, vyberte voľbu "Nastavenie",
zvoľte „Nastavenie okna kurzy”, nastavte počet a konkrétne
menové páry, ktoré chcete mať zobrazené.
Po potvrdení sa vám zobrazí informácia „Nastavenie menových
párov bolo uložené”.
V základnej ponuke môžete mať uložené a zobrazený 4 až 8
TIP menových párov.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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MENU OBCHODY

VYPLŇTE PARAMETRE OBCHODU
Po zvolení požadovaného menového páru sa vám zobrazí
formulár pre uzatvorenie obchodu, do ktorého vyplníte:
1

Nakupovanú / predávanú menu a sumu

2

Určíte, odkiaľ budete hradiť prostriedky na účet
Akcenty a kam bude ďalej smerovaná zmenená suma

4

1

a) V prípade, že chcete zmeniť prostriedky uložené na
vašom IPÚ, zvoľte variant „Z IPÚ“.
b) V prípade, že prostriedky pre zmenu zašlete
z akéhokoľvek iného bankového účtu, zvoľte variant „Na
účet AKCENTY“ a v číselníku vyberte banku, z ktorej
budete prostriedky hradiť .
3

2

3

Určíte varianty smerovania zmenenej sumy
(„Akcenta uhradí“)

a) V prípade, že chcete uložiť prostriedky na váš IPÚ, alebo
ich ďalej zaslať vášmu obchodnému partnerovi do
zahraničia, zvoľte variant „Na IPÚ“, z ktorého následne
prostriedky odošlete na zvolený účet partnera (podrobný
postup pre odoslanie platby obchodnému partnerovi
máte k dispozícii v podmenu IPÚ)
b) V prípade, že chcete zaslať prostriedky priamo na váš
účet, zvoľte variant „Na účet klienta“ a v číselníku vyberte účet, na ktorý chcete prostriedky uhradiť
4

Zadajte dátum vysporiadania

V aplikácii môžete nastaviť požadovaný dátum vysporiadania. Kliknite na ikonu kalendára a vyberte dátum vysporiadania. Ak už
nebude možné obchod v požadovaný deň vysporiadať, ponúkne vám systém najbližší možný dátum.
Časy (COT - Cut-oﬀ time), do kedy je možné realizovať obchody valutou D + 0 (obchod je vysporiadaný v deň jeho uzatvorenia),
nájdete v menu „Prehľady / Prehľad valút a COT mien”.

DEFINITÍVNE UZATVORENIE OBCHODU
Ponúkaný kurz zobrazený v tabuľke sa neustále mení podľa
aktuálneho vývoja na trhu. Hneď ako kurz dosiahne prijateľnú
hodnotu, kliknite na ikonu „Zobchodovať“, ktorou potvrdíte
uzatvorenie obchodu.
Potom sa zobrazí okno pre záväzné potvrdenie. Toto okno je
aktívne 5 sekúnd. Počas tejto doby môžete obchod buď záväzne
potvrdiť, alebo odvolať a uskutočniť neskôr znovu. Ak
v priebehu 5 sekúnd neuskutočníte žiadnu voľbu, obchod
neprebehne a vy budete musieť uzatvorenie obchodu realizovať
znovu.
Po potvrdení sa vám zobrazí informácia „Obchod bol úspešne
uzavretý“. Na váš e-mail bude obratom zaslaná konrmácia
obsahujúca platobné inštrukcie pre zaslanie prostriedkov na účet
AKCENTY.
Ponúkaný kurz zobrazený v tabuľke sa neustále mení podľa
aktuálneho
vývoja na trhu.
TIP

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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OBJEDNÁVKA

ZADANIE OBJEDNÁVKY OBCHODU
Formulár objednávka slúži na zadanie sledovania kurzu,
ktorý klient požaduje.

1

Objednávky platia týždeň. Už zadanú objednávku je
možné upraviť/zrušiť v podmenu „Prehľad a úprava
evidovaných objednávok“.

2
3

Do formulára na zadanie objednávky vyplníte:
1

Menový pár (menový pár možno vybrať alebo vpísať)

2

Či chcete menu Nakúpiť/Predať

3

Zvolíte menu, ktorú budete nakupovať/predávať

4

Zapíšete vami požadovaný kurz

5

Vyplníte sumu, ktorú nakupujete/predávate

6

Platnosť objednávky je zadaná automaticky (platnosť
objednávky môže byť až jeden týždeň)

7

Zvolíte, odkiaľ budete hradiť prostriedky a kam ich
budete ďalej smerovať („Klient uhradí“):

6

4
5
7

8

a) V prípade, že chcete zmeniť prostriedky uložené na
vašom IPÚ, zvoľte variant „Z IPÚ“.
b) V prípade, že prostriedky na výmenu zašlete z akéhokoľvek iného bankového účtu, zvoľte variant „Na účet AKCENTY“ a v číselníku vyberte banku, z ktorej budete prostriedky hradiť
8

Varianty smerovania zmenenej sumy („Akcenta uhradí“):

a) V prípade, že chcete uložiť prostriedky na váš IPÚ, alebo ich ďalej zaslať vášmu obchodnému partnerovi do zahraničia, zvoľte
variant „Na IPÚ“, z ktorého následne prostriedky odošlete na zvolený účet partnera (podrobný postup pre odoslanie úhrady
obchodnému partnerovi máte k dispozícii v podmenu IPÚ)
b) V prípade, že prostriedky pre výmenu zašlete z akéhokoľvek iného bankového účtu, zvoľte variant „Na účet AKCENTY“
a v číselníku vyberte účet, na ktorý chcete prostriedky uhradiť.
Objednávka je záväzná, tzn., že v okamihu, keď kurz dosiahne požadovanú výšku, systém OLB automaticky objednávku uzavrie a presunie
ju do realizovaných obchodov.

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Po potvrdení sa vám zobrazí informácia „Objednávka bola
prijatá“. Objednávka sa po potvrdení automaticky prepíšu do
okna „Obchody a objednávky”. Platnosť objednávky môže byť
až jeden týždeň, teda 7 dní.

TIP

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVOK

Pod voľbou „Obchody” vyberte „Prehľad a úprava evidovaných objednávok”. V tomto menu máte prehľad
zadaných objednávok sledovania kurzu. Ak chcete už zadanú objednávku upraviť alebo zrušiť, kliknite na danú
objednávku pre zobrazenie zadaných parametrov.

EDITÁCIA OBJEDNÁVKY
Z prehľadu vyberte objednávku, ktorú chcete editovať. Kliknite
na ňu a na jej zmenu vyberte tlačidlo „Editácia objednávky“.

V zobrazenej objednávke vykonajte požadované úpravy.
Editovať je možné:
1
2

1

Kurz

2

Čiastku

3

Smerovanie ﬁnančných prostriedkov

3

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVOK

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Z prehľadu vyberte objednávku, ktorú chcete zmazať. Kliknite
na ňu a na jej zmazanie vyberte tlačidlo „Storno objednávky“.

V zobrazenej tabuľke vyplňte do žltého poľa slovo „STORNO“
a potvrďte tlačidlom „Uložiť zmeny“.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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PRÍKAZ K ÚHRADE Z IPÚ

Pre odoslanie úhrady vášmu obchodnému partnerovi alebo prevod prostriedkov z IPÚ na váš účet zvoľte
v menu „Obchod“ podmenu „Príkaz na úhradu z IPÚ“. Objeví se Vám formulár pre zadanie údajov pre úhradu.
ZADANIE ÚDAJOV PRE ÚHRADU Z IPÚ
Do formulára na zadanie úhrady vyplníte:
1

Odosielanú sumu

2

Menu

3

Zvolíte, či chcete úhradu zaslať na váš účet/alebo
obchodnému partnerovi a vyberiete, na ktorý
konkrétny účet bude úhrada smerovať

1

3

4

Pokiaľ ide o nového obchodného partnera, je potrebné ho
najskôr zadať do systému – rozkliknite voľbu „Bankové
spojenie partnera” a vyberte „Zadanie nového partnera
pre odchádzajúce úhrady”.
4

2

5
6

Spôsob úhrady (SHA = zdieľané poplatky, pre zmenu
zvoľte OUR = všetky poplatky platí odosielateľ alebo
BEN = všetky poplatky platí príjemca)

7

5

Platobný titul (iba pri úhrade partnerovi)

6

Dôvod úhrady (v prípade prevodu na vlastný účet
variabilný symbol)

7

Dátum vysporiadania úhrady (automaticky nastavená valuta D+1)

Časy (COT), do kedy je možné zadať príkazy k úhrade valutou D + 0, nájdete v menu „Prehľady / Prehľad valút a COT mien”.
Po vyplnení všetkých údajov kliknite na ikonu „SMS kód“ *. Po potvrdení vám bude na mobilné číslo uvedené v zmluve zaslaný Kontrolný
kód, ktorý zadáte do daného poľa a potvrdíte tlačidlom „Zadať príkaz na úhradu“ alebo „Zadať príkaz k úhrade a nakúpiť “ TIP.
Jedným kliknutím na tlačítko „Zadať príkaz k úhrade a nakúpiť“ môžete zadať príkaz na úhradu a ihneď nakúpit požadovanú menu.
TIP V rámci zjednodušenia sa automaticky vo formulári pre uzatvorenie OBCHODU vyplní čiastka vrátane prípadných poplatkov za platobný styk.

V prípade, že ste s obchodníkom stornoval obchod, na ktorý je naviazaný príkaz k úhrade z IPÚ, je nutné tento príkaz k úhrade stornovať
tiež. Ak tak neurobíte, bude zadaná úhrada pri dostatočnom zostatku na IPÚ automaticky vysporiadaná. Zrušenie príkazu k úhrade s vami
telefonicky prevedie pracovník oddelenia IPÚ na čísle 0850 111 600.

POTVRDENIE ÚHRADY Z IPÚ
Po zadaní príkazu sa vám zobrazí informácia „Príkaz na úhradu
bol prijatý“.

NEDOSTATOČNÝ ZOSTATOK PRE ÚHRADU Z IPÚ
V prípade, že nebude dostatočný zostatok na IPÚ, zobrazí sa
vám informácia „V súčasnosti nie je dostatok prostriedkov na
IPÚ na pokrytie odchádzajúcej úhrady, príkaz na úhradu je
zaevidovaný ...”. V tomto prípade je potrebné najskôr
dostatočne dorovnať zostatok na vašom IPÚ. Príkaz k úhrade je
platný, po dorovnaní prostriedkov bude úhrada vysporiadaná.
* Ak si nastavíte dvojfaktorové overovanie pomocou Kódu z mobilnej aplikácie, zadajte ho tu. Viac o overovaní kódom
z mobilnej aplikácie v časti Nastavenie - dvojfaktorové overenie.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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HROMADNÝ PRÍKAZ K ÚHRADE Z IPÚ

Pre zadanie viacej príkazov k úhrade naraz zvoľte v menu „Obchody”, príkaz „Hromadný príkaz na úhradu”.

1

2

3

4

5

6

ZADANIE ÚDAJOV PRE HROMADNÝ PRÍKAZ
Do formulára pre zadanie údajov pre úhradu vyplňte:
1

Menu

2

Dátum vysporiadania úhrady – tu si môžete nastaviť požadované dátum vysporiadania. Časy (COT - Cut-o ﬀ time), do kedy je
možné realizovať obchody valutou D + 0 nájdete v menu „Prehľady / Prehľad valút a COT mien”

3

Odosielanú čiastku

4

Druh poplatku (SHA = zdieľané poplatky, OUR = všetky poplatky platí odosielateľ alebo BEN = všetky poplatky platí príjemca)

5

Dôvod úhrady (napr. v prípade prevodu variabilný symbol)

6

Či chcete zaslať úhradu na váš účet alebo obchodnému partnerovi a vyberiete, na ktorý konkrétny účet bude úhrada smerovaná

Ak chcete zaslať úhradu novému obchodnému partnerovi, je potrebné ho najskôr zadať do systému - rozkliknite voľbu „Partneri /
Zadanie nového partnera pre odchádzajúce úhrady”.
Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo „SMS kód” *. Na mobilné číslo uvedené v zmluve vám bude zaslaný kontrolný kód,
ktorý zadáte do daného poľa a potvrdíte tlačidlom „Uložiť a zavrieť ”.

TIP

Celkovo môžete týmto spôsobom zadať až 10 príkazov k úhrade v ľubovoľných menách.

* Ak si nastavíte dvojfaktorové overovanie pomocou Kódu z mobilnej aplikácie, zadajte ho tu. Viac o overovaní kódom
z mobilnej aplikácie v časti Nastavenie - dvojfaktorové overenie.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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TRVALÝ PRÍKAZ K ÚHRADE Z IPÚ

Pre zadanie pravidelných úhrad vašim obchodným partnerom alebo prevodu prostriedkov z IPÚ na váš účet
zvoľte v menu „Obchody”, príkaz „Trvalý príkaz na úhradu”.
ZADANIE ÚDAJOV PRE TRVALÝ
PRÍKAZ K ÚHRADE
Do formulára pre zadanie údajov pre platbu vyplňte:
1

Názov trvalého príkazu k úhrade

2

Odosielanú čiastku

3

Menu

4

Periódu úhrady (vyberte časové obdobie, v akom sa
úhrada bude opakovať)

5

Dátum prvej úhrady (deň, od kedy budú úhrady
prebiehať)

6

Platnosť do (dátum, do ktorého bude trvalý príkaz
k úhrade účinný)

Ak zostane pole prázdne, úhrada bude vykonaná, pokiaľ
nebude klientom zrušená.
7

Či chcete pravidelnú úhradu zasielať obchodnému
partnerovi alebo na váš účet a vyberiete, na ktorý
konkrétny účet bude úhrada smerovaná

1

3

2

6

4

7

8
9

5
10

Ak chcete zaslať úhradu novému obchodnému partnerovi, je potrebné ho najskôr zadať do systému - rozkliknite voľbu „Partneri”
a vyberte „Zadanie nového partnera pre odchádzajúce úhrady”.
8

Druh poplatku (SHA = zdieľané poplatky, OUR = všetky poplatky platí odosielateľ alebo BEN = všetky poplatky platí príjemca)

9

Platobný titul (iba pri úhrade partnerovi)

10 Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo „SMS kód” *. Na mobilné číslo uvedené v zmluve vám bude zaslaný kontrolný
kód, ktorý zadáte do daného poľa a potvrdíte tlačidlom „Zadať trvalý príkaz na úhradu”. Na váš email bude následne zaslané
potvrdenie o zadaní trvalého príkazu k úhrade.
Trvalý príkaz k úhrade je nutné zrušiť najneskôr 2 dni pred dátumom jeho splatnosti. V opačnom prípade bude vykonaná ďalšia úhrada.

ZRUŠENIE TRVALÉHO PRÍKAZU K ÚHRADE
Pre zrušenie trvalého príkazu k úhrade zvoľte v menu „Prehľady”
príkaz „Prehľad trvalých príkazov k úhrade”. Zvoľte požadovaný
trvalý príkaz k úhrade a v spodnej časti obrazovky v jeho detaile
zvoľte „Zneplatniť trvalý príkaz na úhradu”. Následne budete
vyzvaný na potvrdenie tohto kroku zadaním kontrolného kódu,
ktorý vám príde na telefónne číslo uvedené v rámcovej zmluve.
Príkaz k úhrade je nutné zrušiť najneskôr 2 dni pred dátumom
jeho splatnosti. V opačnom prípade bude vykonaná ďalšia platba.

* Ak si nastavíte dvojfaktorové overovanie pomocou Kódu z mobilnej aplikácie, zadajte ho tu. Viac o overovaní kódom
z mobilnej aplikácie v časti Nastavenie - dvojfaktorové overenie.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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MENU ÚČTY

V menu účty máte k dispozícii prehľad vlastných Interných platobných účtov a prehľad účtov AKCENTY CZ a. s.

BANKOVÉ ÚČTY KLIENTA
Prehľad vlastných účtov klienta, ktoré sú registrované
v zmluvnej dokumentácii s AKCENTOU CZ a. s.

BANKOVÉ ÚČTY AKCENTY CZ
Prehľad všetkých účtov AKCENTY CZ otvorených v bankových
domoch, prostredníctvom ktorých sú realizované platobné
transakcie.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011

Strana 14

7

MENU ÚČTY

PREHĽAD OBRATOV NA IPÚ
Na záložke „Aktuálne obraty na IPÚ” nájdete všetky obraty,
ktoré ste na zvolenom IPÚ realizovali. Výpis si môžete ltrovať
podľa jednotlivých stĺpcov.
Suma, ktorú musí klient dokúpiť/nakreditovať IPÚ, teda
VRÁTANE poplatkov, je rozdiel medzi Použiteľným
zostatkom a Celkovým zostatkom. Zadaný príkaz
TIP k úhrade sa vám zobrazí v nezaúčtovaných transakciách
a odpočíta sa z celkového zostatku.

VÝPISY Z IPÚ
Menu „Účty” ponúka tiež možnosť generovania a tlače výpisov
na zvolenom IPÚ.
Pre zobrazenie a tlač výpisu si z menu vyberte požadovaný druh
výpisu: „Tlač mesačných výpisov z IPÚ”, „Tlač história obratov
z IPÚ” alebo „Tlač výpisov z IPÚ”.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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MENU PREHĽADY

Jednotlivé prehľady nájdete pod voľbou „Prehľady” v hlavnom menu.

PREHĽAD OBCHODOV
Tu nájdete prehľady všetkých vašich uzatvorených obchodov,
detailov jednotlivých obchodov vrátane stavu, v ktorom sa
obchod v danej chvíli nachádza.
Detail zobrazíte dvojklikom na konkrétny obchod.

PREHĽAD OBJEDNÁVOK
Tu nájdete prehľad všetkých vašich zadaných objednávok.
Detail zobrazíte dvojklikom na konkrétnu objednávku.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011

Strana 16

8

MENU PREHĽADY

PREHĽAD PLATOBNÝCH TRANSAKCIÍ Z IPÚ
Prehľad platobných transakcií z IPÚ, detail transakcií a rozšírený
detail obsahujúci rozpis poplatkov viazaných k danej transakcii.
Detail zobrazíte dvojklikom na konkrétnu platobnú transakciu.

PREHĽAD TRVALÝCH PRÍKAZOV K ÚHRADE
Tu nájdete prehľad všetkých vašich trvalých príkazov k úhrade
vrátane detailov jednotlivých transakcií a tiež rozšírený detail
obsahujúce rozpis poplatkov viazaných k danému príkazu k
úhrade.
Detail pre konkrétny trvalý príkaz zobrazíte kliknutím na neho.
TIP

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011

Tu môžete vykonať zrušenie trvalého príkazu k úhrade, viď
kapitola trvalý príkaz k úhrade z IPÚ.
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MENU PREHĽADY

PREHĽAD VALÚT A COT MIEN
Tento prehľad obsahuje valuty (termíny splatnosti) a maximálny
časy (COT) pre valuty D+0 pri zadávaní obchodov a príkazov
k úhrade z IPÚ.
Ak chcete, aby bola vaša úhrada zrealizovaná ešte v ten istý
deň, je nutné ju zadať do času uvedeného ako COT (Cut-oﬀ
time). Do tohto času musia byť tiež pripísané prostriedky na
TIP zvolený účet AKCENTY alebo musíte mať dostatok
prostriedkov na vašom IPÚ.

CENNÍK POPLATKOV
Prehľad aktuálnych poplatkov za vaše úhrady podľa vášho
sadzobníka.

TLAČ A EXPORT
Prehľady (obchodov, objednávok, príkazov k úhrade z IPÚ,
trvalých príkazov k úhrade, a i.) sa dá jednoducho vytlačiť
prostredníc-tvom ikony tlač (v pravom dolnom rohu).
Po rozbalení ponuky vyberte „Tlač zoznamu“, „Tlač príkazu
k úhrade“ alebo „Tlač detailu“. K dispozícii je tiež možnosť
exportovať zoznam do súboru CSV.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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MENU PARTNERI

ZADANIE NOVÉHO PARTNERA
Pre zadanie nového partnera pre odchádzajúcu
úhradu kliknite na podmenu „Nový partner“.
Zobrazí sa vám formulár Údaje o partnerovi, kde
doplňte platobné inštrukcie vášho obchodného
partnera.
Žlto označené polia sú povinné polia, bez ich
vyplnenia nie je možné partnera uložiť.
Vyplňte:
a) Názov účtu príjemcu - ociálny názov účtu v
banke
b) Číslo účtu (pre bankové spojenie do krajín EHP
vo formátu IBAN)
Pre uloženie partnera potvrďte kliknutím na tlačidlo
„Uložiť partnera“. Po potvrdení sa vám zobrazí
informácia „Bankové spojenie partnera bolo
uložené“.

ZADANIE NOVÉHO PARTNERA
PRE PRICHÁDZAJÚCE ÚHRADY
V prípade, že budete prijímať od vášho partnera iba úhrady
a chcete vystaviť Dotazník pre platby zo zahraničia, označte
v menu „Partneri“ voľbu „Partner pre prichádzajúce úhrady“
a vyplňte povinné údaje.
Pre uloženie partnera potvrďte kliknutím na tlačidlo „Uložiť
partnera“. Po potvrdení sa vám zobrazí informácia „Bankové
spojenie partnera bolo uložené“. Potom vám bude zaslané
bankové spojenie pre úhrady zo zahraničia, kde bude uvedené,
kam má obchodný partner úhradu zaslať.
Aktivácia nového partnera prebehne do 15 minút po jeho
zadaní. Potom je možné ho používať pri zadávaní transakcií.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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MENU PARTNERI

SPRÁVA PARTNEROV
PRE ODCHÁDZAJÚCE ÚHRADY
V podmenu „Správa partnerov” máte zoznam všetkých
zadaných partnerov, s ktorými realizujete vaše transakcie.

EDITÁCIA PARTNERA
Pre zmenu názvu partnera označte daného partnera a stlačte
ikonu „Editácia partnera”. Tú nájdete v detaile konkrétneho
partnera. Detail zobrazíte voľbou „Detail” na spodnej lište
aplikácie.
Vykonané zmeny potvrďte tlačidlom „Uložiť zmeny”.
Ak chcete partnera zrušiť, stlačte tlačidlo „Zplatnit /
Zneplatniť ”, ktoré nájdete pod tlačidlom „Editácia partnera”.
Rovnakým spôsobom môžete spravovať partnerov pre
prichádzajúce úhrady pod voľbou „Správa partnerov pre
TIP prichádzajúce úhrady”.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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BEZPEČNOSTNÁ PRAVIDLÁ
POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE OLB
Na prihlasovacom okne pravidelne sledujte „Bezpečnostná
pravidlá”. V bezpečnostných pravidlách sú uvedené všeobecné
zásady na bezpečné používanie OLB (bezpečnostné desatoro)
a aktuálne informácie týkajúce nebezpečnosti (phishingové
útoky a pod.) Tieto informácie nájdete aj na webových stránkach
http://www.akcenta.sk/informacie-o-bezpecnosti.html

POSTUP V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ O ZNEUŽITIE
PRIHLASOVACÍCH ÚDAJOV ALEBO OLB
V prípade akýchkoľvek pochybností volajte našu infolinku
a informujte ju o všetkom, čo Vás viedlo k podozreniu zneužitia
OLB. OLB nepoužívajte, telefonicky si skontrolujte zadané
príkazy a platby, overte si, že uvedené údaje sú správne
a súhlasia s platobnými inštrukciami, ktoré ste zadali
(predovšetkým zhoda čísla účtu, názvu účtu a výška platby). Ak
niečo nesúhlasí, okamžite zrušte platobné príkazy.
Počkajte na pokyny Akcenty, ktorá Vám poskytne inštrukcie
k ďaľšiemu postupu.
Pre prácu s OLB používajte iba bezpečné počítače, ktoré
máte plne pod kontrolou. Používajte antivírusové
a antispyware programy a pravidelne ich aktualizujte.

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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SLOVNÍČEK POJMŮ

BIC kód (SWIFT) – medzinárodný bankový kód. V rámci SWIFTu má každá banka svoj jedinečný kód (BIC),
ktorým sa identikuje.
COT (Cut-oﬀ time) – čas, do kedy najneskôr musí byť zadaný príkaz k úhrade, aby úhrada mohla byť
spracovaná v ten istý deň. Zároveň musí byť do rovnakého času pripísané prostriedky na zvolenom účte
AKCENTY alebo na IPÚ. Cut-o ﬀ time je určený presnou hodinou, ako hranicou pre príjem príkazov k úhrade.
Po tejto dobe sú prijaté príkazy k úhrade realizované so splatnosťou nasledujúci deň.
Dvojfaktorové overenie (tiež sa používa Dvojfázové overenie) – proces, ktorý zahŕňa dva nezávislé spôsoby,
ako overiť totožnosť používateľa pri prihlasovaní k rôznym službám na internete napríklad do internetového
bankovníctva, rôznych internetových platforiem, e-mailov alebo sociálnych sietí.
Spôsob úhrady poplatkov za transfer BEN – vvšetky poplatky platí príjemca.
Spôsob úhrady poplatkov za transfer OUR – všetky poplatky platí odosielateľ.
Spôsob úhrady poplatkov za transfer SHA – zdieľané poplatky.
IBAN – medzinárodné číslo bankového účtu umožňujúce vykonávať úhrady do a zo zahraničia.
Interný platobný účet (IPÚ) – efektívny nástroj pre realizáciu odchádzajúcich a prichádzajúcich zahraničných
úhrad a konverziu mien.
Strana obchodov v OLB – zobrazené kurzy sú z pohľadu klienta, tzn. predaj = klient predáva hlavnú menu
páru, nákup = klient nakupuje hlavnú menu páru.
Účet AKCENTY – bankový účet spoločnosti AKCENTA CZ a.s. používaný na platobný styk.
Valuta obchodu – termín používaný na označenie času vysporiadania obchodov (termín splatnosti).

Neviete si rady? Volajte infolinku 0850 606 011
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KONTAKTY:
Telefon 0850 606 011
E-mail info@akcenta.eu
Web www.akcenta.sk

