Zadání příkazu k úhradě

Přihlašte se do aplikace WSPK Smartbanking a zobrazí se vám Úvodní stránka s přehledem aktivních
produktů, které máte aktivované pro elektronické bankovnictví.
Na formulář pro zadání příkazu se lze dostat několika způsoby
1) ikonou rychlé volby

2) výběrem z menu aplikace

3) z Detailu účtu
Tapněte(klikněte) v oblasti informací o účtu a zobrazí se Vám další informace o účtu a menu operací,
které je možné se zvoleným produktem provádět

Obecné informace k zadávání platebního příkazu
‐ Povinná pole pro zadání platby jsou označena hvězdičkou *
‐ Lhůty pro zpracování příkazu jsou stejné jako v aplikaci „s Internetbanking“ a jsou
k nahlédnutí na internetových stránkách WSPK v sekci Platební styk
‐ Datum splatnosti lze zadat maximálně 1 rok dopředně pro domácí platby a 30 dní pro
zahraniční platby
‐ Na formuláři pro zadání platby se zobrazují všechna dostupná pole, na autorizační obrazovce
jen pole, která jste vyplnili
‐ Po odeslání příkazu běží lhůta 5 minut, po kterou je možné příkaz ještě před zpracováním
zrušit, následně dojde k jeho zpracování
‐ Po dobu od odeslání do zpracování příkazu nedojde ke změně aktuálního/disponibilního
zůstatku, k jeho změně dojde až při zpracování příkazu
‐ Zrušení ještě nezpracovaného příkazu je možné provést v menu Zadaných příkazů, v detailu
příslušného příkazu, tlačítkem Zrušit příkaz
‐ Odeslání / zpracování příkazu může být ovlivněno nastavením podpisových pravidel nebo
limitů ze strany klienta nebo banky

Výběr účtu pro zadání platby
Jako výchozí se zobrazuje účet, ze kterého jste na formulář pro zadání příkazu přišly nebo který máte
nastaven jako výchozí účet v Internetbankingu (pro přístup z Menu). Nastavení je možné změnit
v Internetbankingu v sekci Klientská zóna v menu Osobní nastavení / Účty

Zobrazí se Vám nabídka účtů,
z kterých máte oprávnění příkaz
k úhradě zadat.

Výběr typu platby
Jako výchozí typ platby pro účty vedené v CZK se zobrazuje domácí příkaz k úhradě, pro účty vedené
v cizí měně se zobrazuje zahraniční platba Eurostandard.

Způsob zadání platby
1) naskenováním QR kódu
Zadání platby načtením QR kódu lze použít pouze pro příkazy k
úhradě v měně CZK.
Na formuláři pro zadání příkazu zvolte „QR platba“, pomocí
fotoaparátu zařízení načtěte QR kód, dojde k automatickému
rozeznání hodnot uložených v QR kódu pro příkaz k úhradě a
načtení do formuláře pro platbu. Načtené informace si
zkontrolujte a poté přejděte k autorizační obrazovce, kde jsou
ve výčtu uvedeny jen položky, které jste vyplnili a platbu
autorizujte zadáním hesla.
2) ofocením složenky
Zadání příkazu pomocí ofocení složenky lze použít pouze domácí příkazy k úhradě.
Na formuláři pro zadání domácího příkazu k úhradě zvolte „Složenka“, pomocí fotoaparátu
zařízení ofoťte složenku. Rámečky na displeji telefonu umístěte nad odpovídající pole
složenky.

Dojde k automatickému rozeznání ofocených hodnot
a načtení do formuláře pro platbu. Načtené
informace si pečlivě zkontrolujte, zobrazuje se Vám
pro kontrolu ofocená hodnota i hodnota, kterou
systém rozpoznal a vložil do pole pro platbu.
Hodnotu v poli pro platbu je možné v případě
potřeby editovat.

Následně přejděte k autorizační obrazovce, kde jsou ve výčtu uvedeny jen položky, které jste
vyplnili a platbu autorizujte zadáním hesla.
3) ručním zadáním do formuláře
Vyplňte jednotlivá pole pro zadání příkazu, přejděte
na autorizační obrazovku a autorizujte zadání
příkazu svým heslem.

4) ze šablony příkazu z internetového bankovnictví

Aplikace WSPK Smartbanking načítá Vaše šablony
příkazů, které máte uložené v Internetbankingu.
Správu šablon (vytvoření, změnu nebo smazání) lze
provádět jen v aplikaci „s Internetbanking“ v menu
Nastavení účtu / Správa šablon

Následně dojde k doplnění dat ze šablony příkazu, zkontrolujte, případně doplňte vyplněné
hodnoty a přejděte na autorizační obrazovku a příkaz předejte ke zpracování.

Autorizace příkazu

Na autorizační obrazovce se zobrazí pouze pole
příkazu, která jste vyplnili. Zadejte Heslo a příkaz
autorizujte.

Výsledkem procesu autorizace může být zpráva o předání příkazu ke zpracování nebo nutné
doautorizaci příkazu v internetovém bankovnictví (v případě autorizace operace více
disponenty) nebo informace o překročení limitu.

