ЩО ТАКЕ MOBILNÍ BANKA?

Mobilní Banka
це пряма банківська послуга Komerční banky, яка надає всім своїм користувачам на платформах
Android та iOS (MacBook, Mac та iMac), включаючи годинники. Він надає такі функції:

Огляд поточного рахунку
• Історія платежів
• Можливість встановлення постійних платежів та прямих дебетів
• QR платежі
• Внутрішні та іноземні платежі (SEPA).
• Функція „Zaplať mi“
• Поповнення кредиту на дзвінки
Перегляд моїх платіжних карток
• Зміна лімітів на зняття в банкоматі та оплату карткою
• Інтернет-платежі
• Функція „zobrazit PIN“
• Заблокуйте картку
• Мобільні платежі
Карта банкоматів та відділень
Контакти мого банківського радника та інформаційна лінія
Архів документів та витяги
Поточний курсовий список
Мої данні - можливість змінити мої контактні дані
Підключення іншого пристрою
Активація програми на годинниках
Керування шаблонами платежів
Можливість підключення рахунків в інших банках
Організувати / подати заявку на новий продукт (споживчий кредит, іпотека, кредитна картка,
дебетова картка, туристичне страхування, інвестиції, додаткові пенсійні заощадження, ощадний
рахунок, страхування картки, страхування майна, додаткові послуги платіжних карток).
Огляд продуктів KB та її дочірніх компаній (KP, KBPS, Modrá pyramida, Amundi)

ЯК ОТРИМАТИ ДОДАТОК
MOBILNÍ BANKA
Ми допоможемо вам оформити та активувати
додаток MobilníBanka у відділеннях КВ.

ЯК АКТИВУВАТИ ПРОГРАМУ
MOBILNÍ BANKA
IOS

У App Store введіть у пошук „MobilníBanka“. Використовуйте кнопку Instalovat , щоб підготувати все необхідне.
Потім ви знайдете мобiльний додаток в перегляді програм або на робочому столі вашого телефону.
Крок 1
Відкрийте встановлений додаток „MobilníBanka“. Він зʼявився на головному екрані вашого пристрою.

Крок 2
Якщо ви хочете вчасно
отримувати інформацію про,
наприклад, зміни балансу,
платежі карткою та інші дії, тоді
натисніть кнопку „Povolit“. Якщо
ви не бажаєте цього робити,
натисніть кнопку „Zakázat“.

Крок 3
Виберіть опцію „Přihlásit se“.
Введіть дані для входу.
Ідентифікатор ID входу ви
знайдете в інтернет-банку
«MojeBanka» або в договорі. Як
пароль введіть SMS-код, який ви
отримали на номер телефону,
вибраний в інтернет-банку
«MojeBanka» або у відділенні КВ.

Крок 4
Змінити пароль.При наступному
кроці програма запропонує вам
встановити власний пароль для
входу.

Крок 5
Спростіть свій вхід до додатку
за допомогою розпізнавання
або за відбитками пальців.
Якщо ваш пристрій може це
зробити, використовуйте метод
біометричної аутентифікації
замість пароля для легкого
та безпечного входу,
підтвердження платежу тощо.

Крок 6
Ласкаво просимо до вашого мобільного
банкінгу. Ознайомтеся з функціями програми
за допомогою майстра функцій, який буде
запропоновано вам під час першого входу в
систему.

ANDROID

До пошуку введіть „MobilníBanka“ у Google Play Store або Huawei AppGallery. Використовуйте кнопку Instalovat, щоб
підготувати все необхідне. Потім ви знайдете додаток в перегляді програм або на робочому столі вашого телефону.

Крок 1
Відкрийте встановлений додаток
Mobilní banka. Він зʼявився
на головному екрані вашого
пристрою.

Крок 4
Виберіть Вхід / Přihlásit se
Для успішної активації на
вказівнику виберіть опцію Вхід /
Přihlásit se

Крок 2
Захистіть свій телефон і гроші.
Ми включили IBM Trusteer
у програму, щоб виявляти
небезпечну поведінку інших
програм і захистити ваші гроші
від фішингу та інших загроз.

Крок 3
Надайте доступ до медіафайлів і
контактів на вашому телефоні. Щоб
мати можливість користуватися всіма
функціональними можливостями
Mobilní banka, такими як зберігання
картки туристичного страхування або
ідентифікація дзвінків з Komerční bankу,
програма запропонує вам дозволити
доступ до даних функцій.

Крок 5
Введіть дані для входу. Ви можете знайти свій логін в інтернет-банкінгу
MojeBanka або в договорі. Як пароль введіть SMS-код, який ви отримали
на номер телефону, вибраний в інтернет-банкінгу MojeBanka або у
відділенні КВ.

Крок 6
Змінити пароль. На наступному
кроці програма запропонує вам
встановити власний пароль для
входу.

Крок 7
Ласкаво просимо до вашого мобільного банкінгу.
Ознайомтеся з функціями програми за допомогою
майстра функцій, який зʼявляється під час першого
входу в програму.

ВНУТРІШНЯ ОПЛАТА

Крок 1
Перейдіть по посиланню
та натисніть на іконку
„Platba“.

Крок 2
Ви залишитеся на вкладці „Tuzemská
platba“. Ви можете вибрати номер
рахунку із шаблонів або ввести
номер рахунку вручну. Далі Ви також
введете суму або додаткові дані, такі
як VS, KS, SS, негайний платіж, опис
платежу, повідомлення. Ви також
можете зберегти як шаблон.

Крок 3
Вас переведуть до повторного
перегляду, і тут ви авторизуєте
платіж.

ОПЛАТА SEPA

Крок 1
Перейдіть по посиланню
та натисніть на іконку
„Platba“.

Крок 2
Перейдіть на вкладку „Zahraniční
platba (SEPA)“. Ви можете
вибрати номер рахунку із
шаблонів або ввести рахунок
вручну або відсканувати IBAN.
Далі введіть суму або додаткову
інформацію.

Крок 3
Вас переведуть до повторного
перегляду, і після цього ви
авторизуєте платіж.

ПОСТІЙНИЙ ПЛАТІЖ.

Крок 1
В огляді продукту виберіть
обліковий запис і перейдіть
до деталей облікового запису.
Ви вибираєте кнопку „Trvalé
příkazy“.

Крок 2
Згодом „Nový trvalý příkaz“

Крок 3
Ви вибираєте обліковий запис із
шаблонів, скануєте або вводите його
вручну, включаючи суму, частоту
платежів, дату першого платежу, дату
завершення. Ви можете додати інші дані,
наприклад VS, KS, SS, опис платежу. Потім
ви підтвердите і потрапите на екран
попереднього перегляду та авторизації.
Якщо все в порядку, авторизуйте.

ФУНКЦІЯ „ZAPLAŤ MI“

Крок 1
Перейдіть по посиланню та
натисніть на іконку „Zaplať
mi“.

Крок 2
Ви вибираєте рахунок, на який має надійти платіж, вводите суму та
повідомлення для одержувача. Ви можете переглянути або поділитися
QR-кодом через вибраний комунікатор (sms, mail,…).

ЯК ПОПОВНИТИ КРЕДИТ НА МОБІЛЬНИЙ

Крок 1
В огляді продукту
виберіть обліковий запис
і перейдіть до деталей
облікового запису.

Крок 2
Натисніть кнопку „Více“
та виберіть текстове поле
„Dobití kreditu“.

Крок 3
Ви вибираєте рахунок, з якого буде
оплачено, вводите номер телефону
вручну або з контактів, вибираєте
оператора і суму. Ви можете ввести
номер телефону, на який надходить
інформація про підтвердження.

ЯК ЗАМОВИТИ КАРТКУ

Крок 1
Ви вибираєте вкладку Nový
produkt і Karty / картки в
ній.

Крок 2
Ви вибираєте опцію
„debetní karta“.

Крок 3
Відображаються переваги
продукту. На цій вкладці
натисніть кнопку „sjednat“.

Крок 4
Ви вибираєте тип картки.

Крок 5
Ви вибираєте, чи хочете
ви здійснювати інтернет-платежі,
і встановлюєте ліміти

Крок 6
Перевірте особисту інформацію.
Якщо все в порядку, підтвердіть
кнопкою „Pokračovat“.

Крок 7
Ви ознайомитеся з відповідними
документами, які також
надійдуть до вашої скриньки
мобільного банкінгу.

Крок 8
Потім зʼявиться екран
підтвердження, в якому
ви натискаєте на кнопку
„Podpis smlouvy“.

ДИСПЛЕЙ PIN-КОДУ

Крок 1
На вкладці картки виберіть
відповідну платіжну картку,
для якої потрібно відобразити
PIN-код.

Крок 2
Виберіть кнопку
„Zobrazit PIN“.

Крок 3
Авторизуйте запит,
і зʼявиться PIN-код.

ЗМІНА ЛІМІТУ НА КАРТЦІ

Крок 1
На вкладці картки виберіть
відповідну платіжну картку, для
якої потрібно змінити ліміти.

Крок 2
У меню тижневих лімітів ви
встановлюєте відповідний ліміт.

Крок 3
Авторизуйте запит, після чого
зʼявиться екран підтвердження.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДДІЛЕННЯ ТА БАНКОМАТИ

Крок 1
У вкладці „Banka“ виберіть поле
з текстом „Mapa bankomatů a
poboček“.

Крок 2
Тут ви можете шукати за місцем, де
б ви хотіли знайти відділення або
банкомат. На інтерактивній карті ви
також можете переглянути своє поточне
місцезнаходження. У деталях філії завжди
вказується графік роботи, які послуги
може надавати філія поточні обмеження
/ інформація. У деталях банкомату можна
побачити, чи є він безконтактним, які
банкноти він пропонує тощо.


    
   

