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6. Lokaty
Wybierając w menu poziomym Aplikacji Klienta funkcjonalność Lokaty prezentowany jest poniższy ekran:

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych elementów tego ekranu zgodnie z numeracją zaznaczoną na
powyższym rysunku.
Menu
poziome

Menu poziome opisane w rozdziale Logowanie (patrz: Ekran po zalogowaniu).

Menu
pionowe

Menu pionowe prezentuje listę funkcji możliwych do wykonania dla funkcjonalności
Lokaty, wybranej w menu poziomym ekranu:




Lista lokat (patrz: Lista lokat),
Załóż lokatę (patrz: Załóż lokatę).

Panel
roboczy

Panel roboczy to główny element Aplikacji Klienta umożliwiający realizację różnych
funkcji
dostępnych
w
menu
pionowym.
Po wybraniu w menu poziomym Lokaty, w panelu roboczym domyślnie
prezentowana jest lista lokat.

Panel
nawigacji i
autoryzacji

Panel nawigacji i autoryzacji zawiera przyciski umożliwiające dalszą akcję dla
funkcji obsługiwanych w panelu roboczym.

Dodatkowe
linki

Lista dodatkowych odnośników do stron internetowych PLUS BANK S.A.
(obecność zależna od modułu)
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6.1 Lista lokat
Ekran Lista lokat umożliwia przeglądanie lokat w Plus Bank S.A., założonych z rachunków, których Klient jest
właścicielem, współwłaścicielem, pełnomocnikiem ogólnym lub do których został upoważniony.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:








Nazwa / Nazwa własna lokaty - wyświetlona jako złączenie:
o nazwy lokaty w Plus Bank S.A.,
o terminu lokaty wyznaczającego okres, na jaki lokata została założona,
o nazwy własnej, jeżeli została zdefiniowana przez Użytkownika Klienta.
Data założenia / Data zapadalności - data założenia rachunku lokaty oraz data końca lokaty, po której
następuje przelanie odsetek na rachunek wskazany jako rachunek do przelania odsetek.
Oprocentowanie - bieżące oprocentowanie środków na lokacie.
Saldo bieżące - bieżąca kwota lokaty, czyli kwota początkowa lokaty powiększona o skapitalizowane
odsetki (o ile odsetki są kapitalizowane na lokacie, a nie przekazywane na rachunek wskazany przez
Użytkownika Klienta). Saldo bieżące prezentowane jest w walucie lokaty,
Suma - suma sald dla lokat w każdej z walut, w jakich założono lokaty.

Jeżeli chcesz:





wyświetlić szczegółowe dane wybranej lokaty, to wskaż na nazwę tej lokaty. Pole Nazwa / Nazwa
własna lokaty jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybraną
lokatą (patrz: Szczegóły lokaty).
zmodyfikować dane wybranej lokaty, naciśnij odnośnik Modyfikuj (patrz: Modyfikuj lokatę).
zerwać wybraną lokatę, naciśnij odnośnik Zerwij (patrz: Zerwij lokatę).

UWAGA
Termin lokaty jest prezentowany w formacie: nnnLnnnQnnnMnnnTnnnD, gdzie nnn to






liczba lat – jeżeli występuje łącznie z literą L,
liczba kwartałów – jeżeli występuje łącznie z literą Q,
liczba miesięcy – jeżeli występuje łącznie z literą M,
liczba tygodni – jeżeli występuje łącznie z literą T,
liczba dni – jeżeli występuje łącznie z literą D

(np. 12M3D oznacza, że termin lokaty to 12 miesięcy i 3 dni).

Plus Bank S.A.
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PORADA
Nie każdą lokatę można modyfikować lub zrywać. Dostępność funkcji modyfikacji lokaty oraz zrywania lokaty zależy
od rodzaju lokaty.

6.2 Szczegóły lokaty
Ekran Szczegóły lokaty prezentuje szczegółowe informacje na temat wybranej lokaty.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:











Nazwa lokaty - wyświetlona jako złączenie: nazwy lokaty w PLUS BANK S.A. oraz terminu lokaty.
Twoja nazwa lokaty - nazwa własna lokaty zdefiniowana przez Użytkownika Klienta. Nazwę własną
można edytować (patrz: Edytuj nazwę własną lokaty).
Numer rachunku lokaty - numer lokaty zgodny ze standardem NRB.
Oprocentowanie - bieżące oprocentowanie środków na lokacie.
Rodzaj oprocentowania - rodzaj oprocentowania środków na lokacie (możliwe wartości: stałe, zmienne).
Saldo bieżące - bieżąca kwota lokaty, czyli kwota początkowa lokaty powiększona o skapitalizowane
odsetki (o ile odsetki są kapitalizowane na lokacie). Saldo bieżące prezentowane jest z walutą lokaty.
Data założenia - data założenia lokaty.
Data zapadalności - data końca lokaty, po której następuje przelanie odsetek na rachunek wskazany,
jako rachunek do przelania odsetek.
Odsetki - informacja o sposobie kapitalizacji odsetek. Możliwe wartości:
o Dopłata do lokaty – dla lokat, z których odsetki są dopisywane do kapitału lokaty,
o Przelew na rachunek – dla lokat, z których odsetki są przelewane na wskazany przez Klienta
rachunek
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Rachunek dla odsetek - numer rachunku, na który mają zostać przelane odsetki naliczone od środków
na lokacie. Prezentacja wartości w polu uzależniona jest od typu lokaty i wartości wskazanej w polu
Odsetki (patrz: Załóż lokatę). Numer rachunku jest zgodny ze standardem NRB.
Automatyczne odnowienie - informacja czy lokata jest odnawiana automatycznie. Możliwe wartości:
o TAK - dla lokat odnawianych automatycznie,
o NIE - dla lokat, które nie są odnawiane automatycznie.
Rachunek dla kapitału - numer rachunku, na który ma zostać przelany kapitał po rozwiązaniu lokaty.
Prezentacja wartości w polu uzależniona jest od typu lokaty i wartości wskazanej w polu Automatyczne
odnawianie (patrz: Załóż lokatę). Numer rachunku jest zgodny ze standardem NRB.
Data ostatniego odnowienia - data ostatniego odnowienia lokaty.

Jeżeli chcesz:





ponownie wyświetlić listę lokat, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Lista lokat).
zmodyfikować dane wybranej lokaty, naciśnij przycisk Modyfikuj (patrz: Modyfikuj lokatę).
zerwać wybraną lokatę, naciśnij przycisk Zerwij (patrz: Zerwij lokatę).

UWAGA
Termin lokaty jest prezentowany w formacie: nnnLnnnQnnnMnnnTnnnD, gdzie nnn to






liczba lat – jeżeli występuje łącznie z literą L,
liczba kwartałów – jeżeli występuje łącznie z literą Q,
liczba miesięcy – jeżeli występuje łącznie z literą M,
liczba tygodni – jeżeli występuje łącznie z literą T,
liczba dni – jeżeli występuje łącznie z literą D

(np. 12M3D oznacza, że termin lokaty to 12 miesięcy i 3 dni).

6.3 Załóż lokatę
Ekran Załóż lokatę umożliwia założenie wybranego typu lokaty.
Założenie lokaty w plusbank24 powoduje utworzenie rachunku lokaty o ustalonej kwocie lokaty. Kwota lokaty to
suma środków, jaka jest przelewana z rachunku wskazanego do utworzenia lokaty.
plusbank24 umożliwia założenie lokaty dla:




Klienta detalicznego będącego osobą fizyczną (możliwość utworzenia lokaty indywidualnej lub wspólnej)
Klienta instytucjonalnego (zawsze lokata wspólna).

Jeżeli pracujesz w kontekście Klienta detalicznego:




i zakładasz lokatę indywidualną, to lokata będzie dostępna jedynie dla Ciebie (możesz założyć lokatę
indywidualną z rachunku wspólnego),
i zakładasz lokatę wspólną, to lokata będzie dostępna dla Ciebie i wszystkich osób powiązanych z
rachunkiem, z którego zakładasz lokatę, które są współwłaścicielami lub pełnomocnikami ogólnymi.

Jeżeli pracujesz w kontekście Klienta instytucjonalnego:



zakładana lokata będzie dostępna zawsze dla Ciebie i wszystkich osób powiązanych z rachunkiem, z
którego zakładasz lokatę, które są reprezentantami lub pełnomocnikami ogólnymi, którzy mają nadane
odpowiednie uprawnienia.

Zakładanie lokaty w plusbank24, jest czynnością realizowaną w trzech krokach.

Plus Bank S.A.
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6. Lokaty

Krok 1 - Wybór rodzaju lokaty (patrz: Wybór lokaty).
Krok 2 - Wprowadzenie danych lokaty (patrz: Dane lokaty).
Krok 3 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia założenia lokaty (patrz: Zatwierdzenie lokaty).

UWAGA
Jeżeli minął okres, na jaki założyłeś lokatę i nie posiadasz rachunku, na który możesz przelać środki z tej lokaty
skontaktuj się z Oddziałem Telefonicznym lub udaj się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista
placówek jest dostępna pod adresem www.plusbank.pl

6.3.1 Wybór lokaty
Krok 1 z 3 - Wybór rodzaju lokaty
Wykonaj następujące czynności:





W polu Z rachunku wybierz rachunek, z którego chcesz, żeby były pobrane środki na nową lokatę; na
rachunku musi znajdować się odpowiednia ilość dostępnych środków.
Wybierz rodzaj lokaty z listy i w kolumnie Wybierz lokatę zaznacz pole wyboru dostępne przy nazwie
lokaty.
W polu Kwota wpisz kwotę lokaty w walucie lokaty. Podana kwota powinna mieścić się między kwotą
minimalną i kwotą maksymalną, o ile są one określone dla danego rodzaju lokaty. Jako separator
dziesiętny możesz wprowadzić przecinek lub kropkę.

Lokata jest opisana za pomocą następujących informacji:
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Nazwa lokaty - nazwa lokaty w PLUS BANK S.A.
Oprocentowanie - możliwe wartości oprocentowania dla danego rodzaju lokaty (stałe lub zmienne),
zależne od wysokość kwoty lokaty.
Termin - czas trwania lokaty.
Kwota min/max - kwota minimalna i maksymalna dla danego rodzaju lokaty. Mogą istnieć rodzaje lokat,
dla których te kwoty nie będą określone.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 2 - Wprowadzenie danych lokaty, naciśnij przycisk Dalej (patrz: Dane lokaty).
anulować zlecenie założenia lokaty, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą lokat (patrz: Lista lokat).

UWAGA
Lokatę można utworzyć tylko w walucie rachunku, z którego zostaną pobrane środki na lokatę.

UWAGA
Jeżeli na rachunku, z którego zostaną pobrane środki na lokatę nie ma wystarczających środków, plusbank24
wyświetli komunikat o braku dostępnych środków.

UWAGA
W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby lokat danego rodzaju, plusbank24 wyświetli komunikat o
niemożliwości utworzenia kolejnej lokaty danego rodzaju.

PORADA
Rodzaje lokat, które możesz założyć, zależą od:




waluty rachunku, z którego przelane będą środki na lokatę,
kontekstu Klienta (Klient detaliczny czy Klient instytucjonalny),

6.3.2 Dane lokaty
Krok 2 z 3 - Wprowadzenie danych lokaty
Ekran prezentuje wprowadzone w pierwszym kroku dane tworzonej lokaty, pozwalając na ich weryfikację oraz
uzupełnienie o pozostałe dane lokaty.
Dane, które możesz uzupełnić mogą być różne, a zależy to m.in. od rodzaju lokaty oraz od kontekstu, w jakim
aktualnie pracujesz w plusbank24. Informacje, które możesz uzupełnić to:
Właściciel



Jeżeli pracujesz w kontekście Klienta detalicznego i zakładasz lokatę z rachunku wspólnego, to masz
możliwość wyboru czy nowa lokata ma być
o Lokatą indywidualną (dostępna tylko dla Ciebie) czy
o Lokatą wspólną (dostępna dla wszystkich osób powiązanych z rachunkiem, które są
współwłaścicielami lub pełnomocnikami ogólnymi).

Automatyczne odnawianie oraz Wybierz rachunek dla kapitału



Jeżeli wybrany rodzaj lokaty uniemożliwia automatyczne odnawianie lokaty (parametr Automatyczne
odnawianie domyślnie ustawiony jest na NIE), to konieczne jest podanie przez Ciebie numeru rachunku,
na który zostaną przelane środki po zamknięciu lokaty.

Plus Bank S.A.
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Wyboru rachunku dokonaj w polu Wybierz rachunek dla kapitału, które zawiera listę możliwych do
wybrania rachunków, ograniczoną do rachunków prowadzonych w walucie lokaty.
Jeżeli wybrany rodzaj lokaty umożliwia automatyczne odnawianie lokaty (parametr Automatyczne
odnawianie domyślnie ustawiony jest na TAK), to możesz zmienić domyślne ustawienie w polu
Automatyczne odnowienie na wartość NIE. Zmiana wartości spowoduje dodanie pola na ekranie
Wybierz rachunek dla kapitału, w którym należy wybrać rachunek, na który chcesz, żeby były przelane
środki po zamknięciu lokaty.

Odsetki oraz Rachunek dla odsetek



Jeżeli wybrany rodzaj lokaty umożliwia zmianę sposobu naliczania odsetek od lokaty, to możesz zmienić
domyślne ustawienie w polu Odsetki na wartość Dopłata do lokaty lub Przelew na rachunek.
Zmiana na wartość Przelew na rachunek, spowoduje dodanie pola na ekranie Rachunek dla odsetek,
w którym należy wybrać rachunek, na który chcesz, żeby były przelane naliczone odsetki. Lista
możliwych do wybrania rachunków jest ograniczona do rachunków prowadzonych w walucie lokaty.

Ekran prezentuje następujące informacje:












Z rachunku - rachunek, z którego pobrane zostaną środki na lokatę.
Nazwa lokaty - nazwa lokaty w PLUS BANK S.A.
Oprocentowanie - bieżące oprocentowanie środków na lokacie.
Termin - czas trwania lokaty.
Kwota - kwota lokaty w walucie lokaty.
Właściciel - pole widoczne tylko dla lokat zakładanych w kontekście Klienta detalicznego. Możesz
wybrać dowolną wartość w tym polu (możliwe wartości: Lokata indywidualna, Lokata wspólna) jedynie,
gdy zakładasz lokatę z rachunku, którego jesteś właścicielem lub pełnomocnikiem ogólnym. Jeżeli masz
inną rolę do rachunku, to założona przez Ciebie lokata jest Lokatą wspólną i jest zawsze widoczna dla
właściciela i pełnomocnika rachunku.
Odsetki - informacja, czy odsetki są naliczone na rachunku lokaty czy na innym rachunku Klienta
(możliwe wartości: Przelew na rachunek, Dopłata do lokaty). Możliwe ustawienia dla pola opisano
powyżej.
Rachunek dla odsetek - rachunek, na który zostaną przelane odsetki z lokaty, o ile nie wybrano
kapitalizacji odsetek na lokacie. Możliwe ustawienia dla pola opisano powyżej.
Automatyczne odnowienie - informacja, czy lokata jest odnawiana automatycznie (możliwe wartości:
TAK – dla lokat odnawianych automatycznie, NIE – dla lokat, które nie są odnawiane automatycznie ).
Możliwe ustawienia dla pola opisano powyżej.
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Rachunek dla kapitału - rachunek, na który zostanie przelana kwota lokaty dla lokat, które nie są
automatycznie odnawiane. Możliwe ustawienia dla pola opisano powyżej.
Data ostatniego odnowienia - data ostatniego odnowienia lokaty.

Jeżeli chcesz:





przejść do Krok 1 - Wybór rodzaju lokaty, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Wybór lokaty).
przejść do Krok 3 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia założenia lokaty, naciśnij przycisk Dalej
(patrz: Zatwierdzenie lokaty).
anulować zlecenie założenia lokaty, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą lokat (patrz: Lista lokat).

UWAGA
Rachunek dla odsetek oraz rachunek dla kapitału muszą być w walucie rachunku, z którego zostaną pobrane środki
na lokatę. Ponadto, dla wybranych rodzajów lokat jedynym rachunkiem dla kapitału jest rachunek, z którego
pobrane będą środki na lokatę.

UWAGA
Nie wszystkie rodzaje lokat umożliwiają zmianę domyślnych parametrów lokaty. W celu uzyskania szczegółowych
informacji na temat parametrów danej lokaty skontaktuj się z Oddziałem Telefonicznym lub udaj się do najbliższego
oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest dostępna pod adresem www.plusbank.pl.

6.3.3 Zatwierdzenie lokaty
Krok 3 z 3 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia założenia lokaty
Ekran prezentuje wprowadzone w poprzednich krokach dane tworzonej lokaty, pozwalając na ich weryfikację przed
zatwierdzeniem zlecenia realizacji założenia lokaty.

Jeżeli chcesz:

Plus Bank S.A.
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zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 2 - Wprowadzenie danych lokaty, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane lokaty).
anulować zlecenie założenia lokaty, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą lokat (patrz: Lista lokat).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację zakładania lokaty, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie założenia lokaty zostanie
przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 2 - Wprowadzenie danych lokaty, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane lokaty).
anulować zlecenie założenia lokaty, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą lokat (patrz: Lista lokat).

6.3.4 Potwierdzenie
Potwierdzenie przyjęcia zlecenia operacji
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęciu zlecenia operacji do realizacji w PLUS BANK
S.A.
Aby sprawdzić bieżący status operacji tworzenia lokaty, wyszukaj dane zlecenie na liście operacji (patrz: Lista
operacji ).
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Jeżeli chcesz:



wyświetlić listę lokat, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Lista lokat).

6.4 Zerwij lokatę
Ekran Zerwij lokatę umożliwia zerwanie wybranej przez Klienta lokaty, czyli jej usunięcie przed upływem terminu
zakończenia. Możesz zerwać jedynie określone rodzaje lokat. Za zerwanie niektórych lokat PLUS BANK S.A.
może pobierać opłaty zgodnie z bieżącą Taryfą Prowizji i Opłat dostępną na www.plusbank.pl.
Zerwanie lokaty w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 - Wprowadzenie danych lokaty (patrz: Dane lokaty).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia zerwania lokaty (patrz: Zatwierdzenie lokaty).

UWAGA
Środki na potrzeby opłacenia kary będą automatycznie pobierane z rachunku ustawionego jako rachunek dla
kapitału dla lokaty.

6.4.1 Dane lokaty
Krok 1 z 2 - Wprowadzenie danych lokaty
Ekran prezentuje wybrane dane lokaty, pozwalając na ich weryfikację oraz uzupełnienie o rachunek dla kapitału,
na który ma być przelany kapitał po zerwaniu lokaty.
Jedyną daną jaką możesz ustawić na ekranie jest rachunek dla kapitału w polu Wybierz rachunek dla kapitału.
Dostępność tego pola do edycji zależy m.in. od ogólnych ustawień plusbank24.
Wybierz rachunek dla kapitału



Domyślnie prezentowany jest rachunek, z którego zostały pobrane środki na utworzenie tej lokaty. Jeśli
taki rachunek nie istnieje, to wskazany jest pierwszy rachunek na liście Klienta.
Wyboru rachunku dokonaj w polu Wybierz rachunek dla kapitału, które zawiera listę możliwych do
wybrania rachunków, ograniczoną do rachunków prowadzonych w walucie lokaty.
Istnieją jednak dwa rodzaje lokat, dla których nie ma możliwości zmiany rachunku dla kapitału, są to:

Plus Bank S.A.
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Lokata internetowa - gdzie rachunkiem do przelania środków jest rachunek, z którego została
utworzona lokata.
Lokata "niecodzienna" - gdzie środki zawsze wracają na rachunek, na który były przekazywane
odsetki.

Ekran prezentuje dane zrywanej lokaty:








Nazwa lokaty - nazwa lokaty w PLUS BANK S.A.
Twoja nazwa lokaty - nazwa własna lokaty zdefiniowana przez Użytkownika Klienta.
Numer rachunku lokaty - numer rachunku lokaty.
Saldo bieżące - bieżąca kwota lokaty w walucie lokaty.
Data zapadalności - data końca lokaty, po której następuje przelanie odsetek na rachunek wskazany,
jako rachunek do przelania odsetek.
Wybierz rachunek dla kapitału - rachunek, na który zostanie przelana kwota lokaty po jej zerwaniu.
Możliwe ustawienia dla pola opisano powyżej.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia zerwania lokaty, naciśnij przycisk Dalej
(patrz: Zatwierdzenie lokaty).
anulować zlecenie zerwania lokaty, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą lokat (patrz: Lista lokat).

6.4.2 Zatwierdzenie lokaty
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia zerwania lokaty
Ekran prezentuje dane zrywanej lokaty, pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia realizacji
zerwania lokaty.
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Jeżeli chcesz:






zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych lokaty, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane lokaty).
anulować zlecenie założenia lokaty, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą lokat (patrz: Lista lokat).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:



W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...

Plus Bank S.A.
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Zatwierdź operację zrywania lokaty, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie zerwania lokaty zostanie
przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych lokaty, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane lokaty).
anulować zlecenie założenia lokaty, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą lokat (patrz: Lista lokat).

6.4.3 Potwierdzenie
Potwierdzenie przyjęcia zlecenia operacji
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęciu zlecenia operacji do realizacji w PLUS BANK
S.A.
Aby sprawdzić bieżący status operacji zrywania lokaty, wyszukaj dane zlecenie na liście operacji (patrz: Lista
operacji ).

Jeżeli chcesz:



wyświetlić listę lokat, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Lista lokat).

6.5 Modyfikuj lokatę
Ekran Modyfikuj lokatę umożliwia modyfikację danych wybranej przez Klienta lokaty. Możesz zmodyfikować
jedynie określone rodzaje lokat.
Modyfikacja lokaty w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 - Wprowadzenie danych lokaty (patrz: Dane lokaty).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji lokaty (patrz: Zatwierdzenie lokaty).
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PORADA
Modyfikacja Twojej nazwy lokaty jest dostępna jedynie na ekranie szczegółów lokaty (patrz: Edytuj nazwę własną
lokaty).

6.5.1 Dane lokaty
Krok 1 z 2 - Wprowadzenie danych lokaty
Ekran prezentuje wybrane dane lokaty, pozwalając na ich modyfikację.
Dane, które możesz zmodyfikować zależą od rodzaju lokaty. Informacje, które możesz modyfikować to:
Odsetki oraz Rachunek dla odsetek



Możliwa jest zmiana informacji o dotychczasowym sposobie naliczania odsetek oraz wskazanie innego
rachunku, na który mają być przelane odsetki naliczone od środków na lokacie (widoczność pola zależy
od wartości w polu Odsetki).
Sposób modyfikacji i zakres danych możliwy do wybrania jest opisany w rozdziale Załóż lokatę w Krok
2 - Wprowadzenie danych lokaty (patrz: Dane lokaty).

Automatyczne odnawianie oraz Rachunek dla kapitału



Możliwa jest zmiana informacji czy lokata jest odnawiana automatycznie oraz wskazanie innego
rachunku, na który ma być przelany kapitał po rozwiązaniu lokaty (widoczność pola zależy od wartości w
polu Automatyczne odnawianie).
Sposób modyfikacji i zakres danych możliwy do wybrania jest opisany w rozdziale Załóż lokatę w Krok
2 - Wprowadzenie danych lokaty (patrz: Dane lokaty).

Ekran prezentuje dane modyfikowanej lokaty:





Nazwa lokaty - nazwa lokaty w PLUS BANK S.A.
Twoja nazwa lokaty - nazwa własna lokaty zdefiniowana przez Użytkownika Klienta.
Numer rachunku lokaty - numer rachunku lokaty.

Plus Bank S.A.
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Saldo bieżące - bieżąca kwota lokaty w walucie lokaty.
Data zapadalności - data końca lokaty, po której następuje przelanie odsetek na rachunek wskazany,
jako rachunek do przelania odsetek.
Odsetki - informacja o sposobie kapitalizacji odsetek (możliwe wartości: Dopłata do lokaty, Przelew na
rachunek). Możliwe ustawienia dla pola opisano powyżej.
Rachunek dla odsetek - rachunek, na który zostaną przelane odsetki z lokaty, o ile nie wybrano
kapitalizacji odsetek na lokacie. Możliwe ustawienia dla pola opisano powyżej.
Automatyczne odnowienie - informacja czy lokata jest odnawiana automatycznie (możliwe wartości: TAK
- dla lokat odnawianych automatycznie, NIE - dla lokat, które nie są odnawiane automatycznie). Możliwe
ustawienia dla pola opisano powyżej.
Rachunek dla kapitału - rachunek, na który zostanie przelana kwota lokaty dla lokat, które nie są
automatycznie odnawiane. Możliwe ustawienia dla pola opisano powyżej.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji lokaty, naciśnij przycisk Dalej
(patrz: Zatwierdzenie lokaty).
anulować zlecenie modyfikacji lokaty, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą lokat (patrz: Lista lokat).

6.5.2 Zatwierdzenie lokaty
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji lokaty
Ekran prezentuje dane modyfikowanej lokaty, pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia
realizacji modyfikacji lokaty.

Jeżeli chcesz:





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych lokaty, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane lokaty).
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anulować zlecenie modyfikacji lokaty, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą lokat (patrz: Lista lokat).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację zrywania lokaty, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie zerwania lokaty zostanie
przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych lokaty, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane lokaty).
anulować zlecenie modyfikacji lokaty, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą lokat (patrz: Lista lokat).

6.5.3 Potwierdzenie
Potwierdzenie przyjęcia zlecenia operacji
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęciu zlecenia operacji do realizacji w PLUS BANK
S.A.
Aby sprawdzić bieżący status operacji modyfikacji lokaty, wyszukaj dane zlecenie na liście operacji (patrz: Lista
operacji ).

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:



wyświetlić listę lokat, naciśnij przycisk Powrót . Nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, z
którego pierwotnie uruchomiłeś funkcję modyfikacji lokaty.

6.6 Edytuj nazwę własną lokaty
W plusbank24 masz możliwość wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia własnej nazwy dla lokaty. Nazwa własna
to dodatkowa, zdefiniowana przez Ciebie nazwa lokaty. Pole na ekranie, w którym wyświetlana jest nazwa własna
to Twoja nazwa lokaty.
Nazwę własną dla lokaty możesz zmodyfikować jedynie na ekranie szczegółów lokaty (patrz: Szczegóły lokaty).
Dodanie nazwy własnej lokaty jest równoznaczne z pierwszym nadaniem nazwy.
Usunięcie nazwy własnej lokaty jest równoznaczne z nadaniem pustej nazwy.

PORADA
Aby usunąć nazwę własną dla lokaty, wykasuj wszystkie znaki w polu Twoja nazwa lokaty.
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7. Operacje
Operacjami w plusbank24 są czynności opisane w poniższej tabeli operacji.
Tabela zawiera listę typów operacji wraz z listą czynności związanych z każdą operacją, które są wykonywane
przez Ciebie w plusbank24. Czynności na liście, powodujące wygenerowanie określonej operacji, zostały
pogrupowane tematycznie.
Opis czynności

Grupy
czynności
Lokaty

Założenie lokaty

Typ operacji
Założenie lokaty

Usunięcie założenia lokaty (z listy operacji)
Modyfikacja lokaty

Modyfikacja lokaty

Usunięcie modyfikacji lokaty (z listy operacji)
Zerwanie lokaty

Zerwanie lokaty

Usunięcie zerwania lokaty (z listy operacji)
Przelewy

Przelew własny

Przelew własny

Przelew własny (dodanie do koszyka)
Modyfikacja danych przelewu własnego (z listy operacji lub
koszyka)
Usunięcie przelewu własnego (z listy operacji lub koszyka)
Przelew krajowy

Przelew krajowy

Przelew krajowy (dodanie do koszyka)
Modyfikacja danych przelewu krajowego (z listy operacji
lub koszyka)
Usunięcie przelewu krajowego (z listy operacji lub koszyka)
Przelew ekspresowy SORBNET

Przelew ekspresowy SORBNET

Przelew krajowy SORBNET (dodanie do koszyka)
Modyfikacja danych przelewu ekspresowego SORBNET (z
listy operacji lub koszyka)
Usunięcie przelewu ekspresowego SORBNET (z listy
operacji lub koszyka)
Przelew US

Przelew podatkowy do urzędu skarbowego

Przelew US (dodanie do koszyka)
Modyfikacja danych przelewu US (z listy operacji lub
koszyka)
Usunięcie przelewu US (z listy operacji lub koszyka)
Przelew poza US

Przelew podatkowy poza urząd skarbowy

Przelew poza US (dodanie do koszyka)
Modyfikacja danych przelewu poza US (z listy operacji lub
koszyka)
Usunięcie przelewu poza US (z listy operacji lub koszyka)
Przelew internetowy

Przelew internetowy

Przelew zagraniczny/krajowy

Przelew zagraniczny/krajowy

Przelew zagraniczny/krajowy (dodanie do koszyka)

Plus Bank S.A.
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Modyfikacja przelewu zagranicznego/krajowego (z listy
operacji lub koszyka)
Usunięcie przelewu zagranicznego/krajowego (z listy
operacji lub koszyka)
Przelew własny walutowy

Przelew własny walutowy

Przelew własny walutowy (dodanie do koszyka)
Modyfikacja przelewu własnego walutowego (z listy
operacji lub koszyka)
Usunięcie przelewu własnego walutowego (z listy operacji
lub koszyka)
Przelew wewnętrzny

Przelew wewnętrzny

Przelew wewnętrzny (dodanie do koszyka)
Modyfikacja przelewu wewnętrznego (z listy operacji lub
koszyka)
Usunięcie przelewu wewnętrznego (z listy operacji lub
koszyka)
Płatność podzielona VAT - przelew własny

Płatność podzielona VAT - przelew własny

Płatność podzielona VAT - przelew własny (dodanie do
koszyka)
Modyfikacja danych płatności podzielonej VAT - przelewu
własnego (z listy operacji lub koszyka)
Usunięcie płatności podzielonej VAT -przelewu własnego (z
listy operacji lub koszyka)
Płatność podzielona VAT - przelew krajowy

Płatność podzielona VAT - przelew krajowy

Płatność podzielona VAT - przelew krajowy (dodanie do
koszyka)
Modyfikacja danych płatności podzielonej VAT - przelewu
krajowego (z listy operacji lub koszyka)
Usunięcie płatności podzielonej VAT - przelewu krajowego
(z listy operacji lub koszyka)
Płatność podzielona VAT - przelew krajowy SORBNET
Płatność podzielona VAT - przelew krajowy SORBNET
(dodanie do koszyka)

Płatność podzielona VAT - przelew krajowy
SORBNET

Modyfikacja płatności podzielonej VAT - przelewu
krajowego SORBNET (z listy operacji lub koszyka)
Usunięcie płatności podzielonej VAT - przelewu krajowego
SORBNET (z listy operacji lub koszyka)
Przelew podatku VAT do US

Przelew podatku VAT do US

Przelew podatku VAT do US (dodanie do koszyka)
Modyfikacja danych przelewu podatku VAT do US (z listy
operacji lub koszyka)
Usunięcie przelewu podatku VAT do US (z listy operacji lub
koszyka)

Zlecenia stałe

Płatność podzielona VAT - przelew internetowy

Płatność podzielona VAT - przelew internetowy

Utworzenie zlecenia stałego

Zlecenie stałe

Usunięcie utworzenia zlecenia stałego (z listy operacji)
Modyfikacja zlecenia stałego

Modyfikacja zlecenia stałego

Usunięcie modyfikacji zlecenia stałego (z listy operacji)
Usunięcie zlecenia stałego

Usunięcie zlecenia stałego
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Rezygnacja z usunięcia zlecenia stałego (z listy operacji)
Karty
debetowe

Doładowania

Karty
kredytowe

Polecenia
zapłaty

Kredyty

Aktywacja karty debetowej

Aktywacja karty debetowej

Usunięcie aktywacji karty debetowej (z listy operacji)
Zamówienie karty debetowej

Zamówienie karty debetowej

Doładowanie telefonu

Doładowanie

Cykliczne doładowanie telefonu

Doładowanie cykliczne

Aktywacja karty kredytowej

Aktywacja karty kredytowej

Usunięcie aktywacji karty kredytowej (z listy operacji)
Uruchomienie kredytu ratalnego na karcie kredytowej

Uruchomienie
kredytowej

kredytu

ratalnego

na

karcie

Spłata karty kredytowej

Spłata karty kredytowej

Dodanie zgody na polecenie zapłaty

Dodanie zgody na polecenie zapłaty

Odwołanie zgody na polecenie zapłaty

Odwołanie zgody na polecenie zapłaty

Odwołanie zrealizowanego polecenia zapłaty

Odwołanie zrealizowanego polecenia zapłaty

Spłata kredytu

Spłata kredytu

Modyfikacja spłaty kredytu (z listy operacji)
Usunięcie spłaty kredytu (z listy operacji)

7.1 Ekran Operacje
Wybierając w menu poziomym Aplikacji Klienta funkcjonalność Operacje prezentowany jest poniższy ekran:

Plus Bank S.A.
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Poniżej przedstawiono opis poszczególnych elementów tego ekranu zgodnie z numeracją zaznaczoną na
powyższym rysunku.

Menu
poziome

Menu poziome opisane w rozdziale Logowanie (patrz: Ekran po zalogowaniu).

Menu
pionowe

Menu pionowe prezentuje listę funkcji możliwych do wykonania dla funkcjonalności
Płatności, wybranej w menu poziomym ekranu:



Lista operacji (patrz: Lista operacji).

Panel
roboczy

Panel roboczy to główny element Aplikacji Klienta umożliwiający realizację
różnych funkcji dostępnych w menu pionowym.
Po wybraniu w menu poziomym Operacje, w panelu roboczym prezentowana jest
lista operacji odpowiadająca domyślnym dla ekranu kryteriom wyszukiwania.

Panel
nawigacji i
autoryzacji

Panel nawigacji i autoryzacji zawiera przyciski umożliwiające dalszą akcję dla
funkcji obsługiwanych w panelu roboczym.

Dodatkowe
linki

Lista dodatkowych odnośników do stron internetowych PLUS BANK S.A.
(obecność zależna od modułu)
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7.2 Lista operacji
Ekran Lista operacji umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie operacji zleconych przez Użytkownika Klienta w
plusbank24 lub przez Pracownika PLUS BANK S.A. w imieniu Użytkownika Klienta.
Domyślnie na ekranie prezentowana jest lista operacji odpowiadająca domyślnym kryteriom wyszukiwania operacji
w Aplikacji Klienta.
Każda operacja istniejąca w plusbank24 ma jeden z następujących statusów:










WPROWADZONA – operacja wprowadzona lub zaimportowana do plusbank24 i oczekująca na
autoryzację,
AUTORYZOWANA – operacja częściowo zautoryzowana (tzn. potwierdzona tylko przez część
wymaganych osób); obecnie wszystkie operacje są autoryzowane jedynie przez osobę je
wprowadzającą do plusbank24, dlatego żadna z operacji nie będzie posiadać tego statusu, ale po
autoryzacji będzie uzyskiwać od razu status ZŁOŻONA,
ZŁOŻONA – operacja zautoryzowana i oczekująca na wykonanie ,
W REALIZACJI – operacja z datą bieżącą, zautoryzowana i realizowana przez systemy transakcyjne,
WYKONANA – operacja wykonana,
ODRZUCONA – operacja odrzucona,
USUNIĘTA – operacja, która została usunięta.

Aby wyszukać operacje wykonaj następujące czynności:






W polu Rachunek możesz wybrać rachunek, dla którego pobierana jest lista operacji. Lista rachunków
możliwa do wyboru jest ograniczona tylko do rachunków dostępnych na Twojej liście rachunków.
Wybierz jeden z dwóch typów okresu wyszukiwania:
o W polu Od dnia lub/oraz do wpisz datę początku lub/oraz datę końca okresu, w którym
operacje zostały wykonane na rachunku.
o W polu Ostatnie wpisz liczbę ostatnich dni/tygodni/miesięcy stanowiących okres wyszukiwania
oraz wybierz z listy rodzaj okresu wyszukiwania (możliwe wartości: dni, tygodni, miesięcy).
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwania skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego (naciśnij
odnośnik Wyszukiwanie zaawansowane).
Możesz wprowadzić dodatkowe kryteria wyszukiwania:






W polu Kanał wybierz kanał, w którym zlecono realizację operacji (możliwe wartości: Internet, IVR, SMS,
COK),
W polu Aplikacja wybierz z listy rozwijanej rodzaj aplikacji, za pomocą której zlecono wykonanie
operacji. Możliwe wartości:
o Aplikacja Internet – czynność wykonana przez pełną wersję plusbank24,
o Aplikacja Lajt – czynność wykonana przez wersję lajt plusbank24,
o Aplikacja Mobilna – czynność wykonana przez aplikację zainstalowaną na urządzeniu
mobilnym plusbank24.
W polu Typ operacji wybierz typ operacji z listy (możliwe typy operacji zostały wymienione w poradzie
do ekranu). W wynikach wyszukiwania będą prezentowane tylko operacje tego typu.

Plus Bank S.A.
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W polu Status operacji wybierz status wyszukiwanej operacji z listy. Wyszukiwanie jest możliwe według
następujących grup statusów operacji:
o Oczekujące na autoryzację – operacje o statusach WPROWADZONA, AUTORYZOWANA,
o Oczekujące na wykonanie – operacje o statusach ŻŁOŻONA, W REALIZACJI,
o Zrealizowane – operacje o statusie WYKONANA,
o Odrzucone – operacje o statusie ODRZUCONA,
o Usunięte – operacje o statusie USUNIĘTA.
W polu Kwota od wpisz kwotę minimalną lub/oraz w polu do wpisz kwotę maksymalną wyszukiwanych
operacji. Wprowadzenie wartości w polach zawężą listę wyświetlanych operacji do operacji finansowych.
W polu Tytuł wpisz tytuł operacji.

[poniższe pola są widoczne tylko w kontekście Użytkownika instytucjonalnego]





W polu Kwota VAT od wpisz minimalną kwotę VAT lub/oraz w polu do wpisz maksymalną kwotę VAT
wyszukiwanych operacji.
W polu Numer NIP odbiorcy wpisz numer NIP odbiorcy lub jego fragment.
W polu Numer faktury wpisz numer faktury lub jego fragment.



Naciśnij przycisk Wyszukaj.

W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaje wyświetlona lista operacji spełniających wprowadzone kryteria
wyszukiwania.
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Dla każdej z operacji prezentowane są:






Data zlecenia/Data realizacji - data zlecenia wykonania operacji i data realizacji operacji. Data realizacji
to data zmiany statusu operacji na WYKONANA lub ODRZUCONA,
Operacja - opis operacji zależny od typu operacji,
Status - aktualny status operacji w plusbank24,
Kanał/Aplikacja - nazwa kanału i aplikacji, w których zlecono realizację operacji. Nazwa aplikacji
oznacza:
o Aplikacja Internet – czynność wykonana przez pełną wersję plusbank24,
o Aplikacja Lajt – czynność wykonana przez wersję lajt plusbank24,
o Aplikacja Mobilna – czynność wykonana przez aplikację zainstalowaną na urządzeniu
mobilnym plusbank24.

Jeżeli chcesz:








wyświetlić szczegółowe dane wybranej operacji, to wskaż na opis operacji. Pole opisu operacji w
kolumnie Operacja jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybraną
operacją (patrz: Szczegóły operacji),
dokonać autoryzacji wybranej operacji, naciśnij odnośnik Autoryzuj (patrz: Autoryzuj operację),
usunąć wybraną operację, naciśnij odnośnik Usuń (patrz: Usuń operację).
zmodyfikować wybraną operację, naciśnij odnośnik Modyfikuj (patrz: Modyfikuj operację).
wykonać operację ponownie, naciśnij odnośnik Wykonaj ponownie (patrz: Wykonaj ponownie
operację).
wyeksportować listę operacji do pliku, wybierz typ eksportu (możliwe wartości: PDF, XLS, TXT) i naciśnij
przycisk Drukuj/Eksportuj (patrz: Eksportuj listę operacji).

UWAGA
Operacje dostępne są z ostatnich 12-u miesięcy..

PORADA
Dostępność operacji, które możesz wykonać, zależy od statusów operacji (patrz: Lista operacji):

Plus Bank S.A.
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Autoryzuj jest widoczny tylko dla operacji o statusie: WPROWADZONA, AUTORYZOWANA,
Usuń jest widoczny tylko dla operacji o statusie: WPROWADZONA, AUTORYZOWANA, ZŁOŻONA,
Modyfikuj jest widoczny tylko dla operacji o statusie: WPROWADZONA,
Wykonaj ponownie jest widoczny tylko dla operacji o statusie: USUNIĘTA, WYKONANA,
ODRZUCONA.

PORADA
W celu wprowadzenia dat w kryteriach wyszukiwania operacji możesz skorzystać z kalendarza, który wywołuje się
poprzez wybór przycisku

.

7.2.1 Eksportuj listę operacji
plusbank24 umożliwia eksportowanie listy operacji do pliku. W tym celu należy wybrać format pliku i nacisnąć
przycisk Drukuj/Eksportuj znajdujący się na Liście operacji. Możliwe formaty eksportu pliku to:






PDF
TXT – średnik
XLS
zdefiniowane w danym kontekście własne szablony eksportu (patrz: Własne szablony eksportu)

Nazwa pliku eksportu jest tworzona w unikalny sposób: Operacje_RRRR-MM-DD_GG-MM-SS.EXT, gdzie:




RRRR-MM-DD_GG-MM-SS – rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda z momentu wygenerowania
pliku eksportu (np. 2011-09-23_10-20-36),
EXT – rozszerzenie pliku zgodnie z formatem eksportu (np. PDF).
Przykładowy plik może mieć nazwę: Operacje_2011-09-23_10-20-36.PDF

Plik eksportu zawiera wszystkie operacje i ich dane, jakie są widoczne na liście operacji, zgodnie z kryteriami
wyszukiwania operacji.

PORADA
Drukowanie listy operacji możliwe jest po wcześniejszym wyeksportowaniu listy do pliku w formacie PDF,
otworzeniu tego pliku w wybranym przez siebie programie (np. Acrobat Reader) i wydrukowaniu historii,
wykorzystując funkcje drukowania tego programu.

7.3 Lista operacji zaplanowanych
Ekran Lista operacji zaplanowanych umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie operacji zleconych z datą przyszłą
przez Użytkownika Klienta w plusbank24 lub przez Pracownika PLUS BANK S.A. w imieniu Użytkownika Klienta.
Domyślnie na ekranie prezentowana jest lista operacji odpowiadająca domyślnym kryteriom wyszukiwania operacji
w Aplikacji Klienta.
Lista operacji zaplanowanych zawiera operacje o następujących statusach:





WERYFIKOWANA – operacją oczekująca na akceptację pracownika Banku.
ZŁOŻONA – operacja zautoryzowana i oczekująca na wykonanie,
W REALIZACJI – operacja z datą bieżącą, zautoryzowana i realizowana przez systemy transakcyjne,
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Aby wyszukać operacje wykonaj następujące czynności:






W polu Rachunek możesz wybrać rachunek, dla którego pobierana jest lista operacji zaplanowanych.
Lista rachunków możliwa do wyboru jest ograniczona tylko do rachunków dostępnych na Twojej liście
rachunków.
Wybierz jeden z dwóch typów okresu wyszukiwania:
o W polu Od dnia lub/oraz do wpisz datę początku lub/oraz datę końca okresu, w którym
operacje zostały wykonane na rachunku.
o W polu Ostatnie wpisz liczbę ostatnich dni/tygodni/miesięcy stanowiących okres wyszukiwania
oraz wybierz z listy rodzaj okresu wyszukiwania (możliwe wartości: dni, tygodni, miesięcy).
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwania skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego (naciśnij
odnośnik Wyszukiwanie zaawansowane).
Możesz wprowadzić dodatkowe kryteria wyszukiwania:










W polu Kanał wybierz kanał, w którym zlecono realizację operacji (możliwe wartości: Internet, IVR, SMS,
COK),
W polu Aplikacja wybierz z listy rozwijanej rodzaj aplikacji, za pomocą której zlecono wykonanie
operacji. Możliwe wartości:
o Aplikacja Internet – czynność wykonana przez pełną wersję plusbank24,
o Aplikacja Lajt – czynność wykonana przez wersję lajt plusbank24,
o Aplikacja Mobilna – czynność wykonana przez aplikację zainstalowaną na urządzeniu
mobilnym plusbank24.
W polu Typ operacji wybierz typ operacji z listy (możliwe typy operacji zostały wymienione w poradzie
do ekranu). W wynikach wyszukiwania będą prezentowane tylko operacje tego typu.
W polu Status operacji wybierz status wyszukiwanej operacji z listy. Wyszukiwanie jest możliwe według
następujących grup statusów operacji:
o Weryfikowane – operacje o statusie WERYFIKOWANA,
o Zrealizowane – operacje o statusie WYKONANA,
o Odrzucone – operacje o statusie ODRZUCONA.
W polu Kwota od wpisz kwotę minimalną lub/oraz w polu do wpisz kwotę maksymalną wyszukiwanych
operacji. Wprowadzenie wartości w polach zawężą listę wyświetlanych operacji do operacji finansowych.
W polu Tytuł wpisz tytuł operacji.

[poniższe pola są widoczne tylko w kontekście Użytkownika instytucjonalnego]





W polu Kwota VAT od wpisz minimalną kwotę VAT lub/oraz w polu do wpisz maksymalną kwotę VAT
wyszukiwanych operacji.
W polu Numer NIP odbiorcy wpisz numer NIP odbiorcy lub jego fragment.
W polu Numer faktury wpisz numer faktury lub jego fragment.



Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Plus Bank S.A.
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W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaje wyświetlona lista operacji spełniających wprowadzone kryteria
wyszukiwania.

Dla każdej z operacji prezentowane są:






Data zlecenia/Planowana data wykonania - data zlecenia operacji i data planowanego wykonania
operacji. Planowana data wykonania to data zmiany statusu operacji na WYKONANA lub
ODRZUCONA,
Operacja - opis operacji zależny od typu operacji,
Status - aktualny status operacji w plusbank24,
Kanał/Aplikacja - nazwa kanału i aplikacji, w których zlecono realizację operacji. Nazwa aplikacji
oznacza:
o Aplikacja Internet – czynność wykonana przez pełną wersję plusbank24,
o Aplikacja Lajt – czynność wykonana przez wersję lajt plusbank24,
o Aplikacja Mobilna – czynność wykonana przez aplikację zainstalowaną na urządzeniu
mobilnym plusbank24.
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Jeżeli chcesz:





wyświetlić szczegółowe dane wybranej operacji, to wskaż na opis operacji. Pole opisu operacji w
kolumnie Operacja jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybraną
operacją (patrz: Szczegóły operacji),
usunąć wybraną operację, naciśnij odnośnik Usuń (patrz: Usuń operację).
wyeksportować listę operacji do pliku, wybierz typ eksportu (możliwe wartości: PDF, XLS, TXT) i naciśnij
przycisk Drukuj/Eksportuj (patrz: Eksportuj listę operacji).

UWAGA
Operacje dostępne są z ostatnich 12-u miesięcy..

PORADA
Dostępność operacji, które możesz wykonać, zależy od statusów operacji (patrz: Lista operacji):






Autoryzuj jest widoczny tylko dla operacji o statusie: WPROWADZONA, AUTORYZOWANA,
Usuń jest widoczny tylko dla operacji o statusie: WPROWADZONA, AUTORYZOWANA, ZŁOŻONA,
Modyfikuj jest widoczny tylko dla operacji o statusie: WPROWADZONA,
Wykonaj ponownie jest widoczny tylko dla operacji o statusie: USUNIĘTA, WYKONANA,
ODRZUCONA.

PORADA
W celu wprowadzenia dat w kryteriach wyszukiwania operacji możesz skorzystać z kalendarza, który wywołuje się
poprzez wybór przycisku

.

7.4 Szczegóły operacji
Ekran Szczegóły operacji prezentuje szczegółowe informacje na temat wybranej operacji.
Każda operacja zlecona do realizacji w plusbank24 posiada unikalny numer operacji nazywany identyfikatorem
operacji. Identyfikator operacji jest wyświetlany w szczegółach operacji.

Plus Bank S.A.
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Ekran szczegółów operacji składa się z 2 części:





Szczegółów operacji zawierających informacje:
o Identyfikator operacji – unikalny numer operacji w plusbank24,
o Typ operacji – typ operacji w plusbank24,
o Data zlecenia - data i godzina zlecenia realizacji operacji w plusbank24,
o Status - aktualny status operacji (patrz: Lista operacji),
o Data realizacji - data zrealizowania lub odrzucenia operacji ,
o Przyczyna odrzucenia – wyświetlana w przypadku odrzucenia operacji, zawiera informację o
przyczynie odrzucenia operacji.
o Data modyfikacji - data ostatniej modyfikacji operacji, wyświetlana w przypadku dokonania
modyfikacji operacji,
o Data usunięcia - wyświetlaną w przypadku usunięcia operacji ,
Pozostałych danych operacji, które prezentują dane, które były widoczne na ekranie potwierdzenia
zlecenia operacji (np. ekran Zatwierdzanie przelewu krajowego, ekran Zatwierdzanie doładowania
telefonu, ekran Zatwierdzanie zlecenia stałego krajowego)

Jeżeli chcesz:







ponownie wyświetlić listę operacji, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Operacje).
dokonać autoryzacji wybranej operacji, naciśnij przycisk Autoryzuj (patrz: Autoryzuj operację),
usunąć wybraną operację, naciśnij przycisk Usuń (patrz: Usuń operację).
zmodyfikować wybraną operację, naciśnij przycisk Modyfikuj (patrz: Modyfikuj operację).
wykonać operację ponownie, naciśnij przycisk Wykonaj ponownie (patrz: Wykonaj ponownie operację).
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PORADA
Dostępność operacji, które możesz wykonać, zależy od statusów operacji:






Autoryzuj jest widoczny tylko dla operacji o statusie: WPROWADZONA, AUTORYZOWANA,
Usuń jest widoczny tylko dla operacji o statusie: WPROWADZONA, AUTORYZOWANA, ZŁOŻONA,
Modyfikuj jest widoczny tylko dla operacji o statusie: WPROWADZONA,
Wykonaj ponownie jest widoczny tylko dla operacji o statusie: USUNIĘTA, WYKONANA,
ODRZUCONA.

7.5 Autoryzuj operację
W plusbank24 możliwie jest autoryzowanie operacji spełniającej warunki:



operacja ma status: WPROWADZONA lub AUTORYZOWANA (patrz: Lista operacji).

Przycisk Autoryzuj, dla operacji spełniających powyższe warunki jest dostępny na ekranach:




z listą operacji (patrz: Operacje),
ze szczegółowymi danymi operacji (patrz: Szczegóły operacji).

Po wybraniu funkcji autoryzacji operacji, plusbank24 automatycznie przenosi Cię do ekranu zatwierdzania i
autoryzacji operacji, odpowiedniego dla danego typu operacji (np. ekran Zatwierdzanie przelewu krajowego). Na
wyświetlonym ekranie możesz zautoryzować operację i przejść do kolejnych kroków realizacji operacji.

7.5 Modyfikuj operację
W plusbank24 możliwa jest modyfikacja danych operacji spełniającej warunki:




operacja ma status: WPROWADZONA (patrz: Lista operacji),
operacja była wcześniej zlecona przez Ciebie lub inną uprawnioną osobę lub przez Pracownika PLUS
BANK S.A. w imieniu Twoim lub osoby uprawnionej.

Przycisk Modyfikuj, dla operacji spełniających powyższe warunki jest dostępny na ekranach:




z listą operacji (patrz: Operacje),
ze szczegółowymi danymi operacji (patrz: Szczegóły operacji).

Po wybraniu funkcji modyfikacji operacji, plusbank24 automatycznie przenosi Cię do ekranu modyfikacji
pierwotnych danych operacji. Zakres prezentowanych danych i wartości możliwych do modyfikacji zależy od typu
operacji (np. ekran Dane przelewu krajowego). Na wyświetlonym ekranie możesz zmodyfikować dane i przejść do
kolejnych kroków modyfikacji operacji.

7.6 Usuń operację
W plusbank24 możliwie jest usunięcie operacji o statusie: WPROWADZONA, AUTORYZOWANA, lub ZŁOŻONA
(patrz: Lista operacji).
Przycisk Usuń, dla operacji spełniających powyższe warunki jest dostępny na ekranach:

Plus Bank S.A.
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z listą operacji (patrz: Operacje),
ze szczegółowymi danymi operacji (patrz: Szczegóły operacji).

Po wybraniu funkcji usuwania operacji, plusbank24 automatycznie przenosi Cię do ekranu prezentującego dane
operacji (np. ekran Zatwierdzanie przelewu krajowego). Na wyświetlonym ekranie możesz potwierdzić chęć
usunięcia operacji i przejść do kolejnych kroków usuwania operacji.

7.7 Wykonaj ponownie operację
W plusbank24 możliwie jest ponowne wykonanie operacji, takich jak:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Przelew własny,
Przelew krajowy,
Przelew ekspresowy SORBNET,
Przelew podatkowy do urzędu skarbowego,
Przelew podatkowy poza urząd skarbowy,
Założenie lokaty,
Utworzenie zlecenia stałego,
Doładowanie,
Płatność podzielona VAT – przelew własny
Płatność podzielona VAT – przelew krajowy
Płatność podzielona VAT – przelew krajowy SORBNET
Przelew podatku VAT do US

które mają status: ODRZUCONA, USUNIĘTA lub WYKONANA (patrz: Lista operacji).
Przycisk Wykonaj ponownie, dla operacji spełniających powyższe warunki jest dostępny na ekranach:




z listą operacji (patrz: Operacje),
ze szczegółowymi danymi operacji (patrz: Szczegóły operacji).

Po wybraniu funkcji ponownego wykonania operacji, plusbank24 automatycznie przenosi Cię do ekranu do
wprowadzania danych odpowiadający typowi wybranej operacji (np. ekran Dane przelewu krajowego). Na ekranie
podpowiadane są dane operacji, którą chcesz wykonać ponownie. Wprowadź lub zmień dane, zatwierdź
wprowadzone zmiany i przejdź do kolejnych kroków realizacji zlecenia tworzenia operacji.
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Wybierając w menu poziomym Aplikacji Klienta funkcjonalność Karty prezentowany jest poniższy ekran:

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych elementów tego ekranu zgodnie z numeracją zaznaczoną na
powyższym rysunku.
Menu
poziome

Menu poziome dla funkcjonalności Karty zawiera następujące grupy funkcji:



Menu
pionowe

Menu pionowe prezentuje listę funkcji możliwych do wykonania dla poszczególnych
grup funkcji, możliwych do wybrania w menu poziomym ekranu:





Panel
roboczy

Plus Bank S.A.

Karty debetowe.
Karty kredytowe.

Grupa funkcji Karty debetowe:
o Lista kart debetowych (patrz: Lista kart debetowych),
o Historia transakcji (patrz: Historia transakcji na karcie
debetowej).
Grupa funkcji Karty kredytowe:
o Lista kart debetowych (patrz: Lista kart kredytowych).
o Historia transakcji (patrz: Historia transakcji na karcie
kredytowej).
o Wyciągi (patrz: Wyciągi z rachunku).

Panel roboczy to główny element Aplikacji Klienta umożliwiający realizację
różnych funkcji dostępnych w menu pionowym.
Po wybraniu w menu poziomym Karty, w panelu roboczym domyślnie
prezentowana jest lista kart debetowych Użytkownika Klienta.
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Panel
nawigacji i
autoryzacji

Panel nawigacji i autoryzacji zawiera przyciski umożliwiające dalszą akcję dla
funkcji obsługiwanych w panelu roboczym.

Dodatkowe
linki

Lista dodatkowych odnośników do stron internetowych Plus Bank S.A.. (obecność
zależna od modułu)

8.1 Karty debetowe
plusbank24 umożliwia przeglądanie listy kart debetowych, historii transakcji na karcie debetowej, listy blokad
kartowych oraz umożliwia aktywację karty debetowej.

8.1.1 Lista kart debetowych
Ekran Lista kart debetowych wyświetla listę kart debetowych dostępnych dla zalogowanego do plusbank24
Użytkownika Klienta.
Na liście kart debetowych zobaczysz wszystkie karty debetowe, których jesteś użytkownikiem oraz wszystkie karty
debetowe związane z Twoimi rachunkami, których jesteś właścicielem, reprezentantem, pełnomocnikiem ogólnym
lub przedstawicielem ustawowym (nawet, jeżeli są one wydane dla innej osoby, a Ty jesteś ich posiadaczem).
Ponadto, lista prezentuje jedynie te rodzaje kart debetowych, które dotyczą kontekstu, w jakim obecnie pracujesz i
zawiera karty aktywne, nieaktywne i zastrzeżone:

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:






Karta - nazwa typu karty debetowej wraz z numerem rachunku, do którego jest wydana,
Numer karty - numer karty debetowej, z widocznymi jedynie skrajnymi cyframi. Dla zachowania
bezpieczeństwa, pozostałe cyfry są zastąpione znakiem '*',
Użytkownik karty - imię i nazwisko osoby, która widnieje na karcie debetowej (patrz: Użytkownik karty),
Status - status karty debetowej.

Jeżeli chcesz:





wyświetlić szczegółowe dane wybranej karty, to wskaż na nazwę tej karty. Pole Karta jest odnośnikiem
do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybraną kartą (patrz: Szczegóły karty
debetowej).
aktywować kartę debetową, naciśnij odnośnik Aktywuj (patrz: Aktywuj kartę debetową).
wyświetlić listę blokad na rachunku karty debetowej, naciśnij odnośnik Blokady (patrz: Lista blokad na
rachunku karty debetowej).
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wyświetlić historię transakcji na karcie debetowej, naciśnij odnośnik Historia transakcji (patrz: Historia
transakcji na karcie debetowej).

UWAGA
Przycisk Aktywuj jest wyświetlony w Aplikacji Klienta tylko dla Użytkownika karty i kart o statusach:


Karta nowa nieaktywna.

8.1.2 Szczegóły karty debetowej
Ekran Szczegóły karty debetowej prezentuje szczegółowe informacje na temat wybranej karty debetowej.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:








Nazwa karty - nazwa typu karty przypisanej do rachunku,
Numer karty - numer karty debetowej, z widocznymi jedynie skrajnymi cyframi. Dla zachowania
bezpieczeństwa, pozostałe cyfry są zastąpione znakiem '*',
Użytkownik karty - imię i nazwisko osoby, która widnieje na karcie debetowej (patrz: Użytkownik karty),
Status - status karty debetowej,
Ważna do - data ważności karty,
Rachunek powiązany - numer rachunku, do którego została wydana karta debetowa.

Jeżeli chcesz:






powrócić do listy kart debetowych, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Lista lokat).
aktywować kartę debetową, naciśnij przycisk Aktywuj (patrz: Aktywuj kartę debetową).
wyświetlić listę blokad na rachunku karty debetowej, naciśnij przycisk Blokady (patrz: Lista blokad na
rachunku karty debetowej).
wyświetlić historię transakcji na karcie debetowej, naciśnij przycisk Historia transakcji (patrz: Historia
transakcji na karcie debetowej).

UWAGA
Przycisk Aktywuj jest wyświetlony w Aplikacji Klienta tylko dla Użytkownika karty i kart o statusach:




Duplikat karty nieaktywnej,
Karta nowa nieaktywna,
Wznowiona karta nieaktywna.

Plus Bank S.A.
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8.1.3 Aktywuj kartę debetową
W plusbank24 możliwe jest zlecenie aktywacji karty debetowej:




jedynie przez Użytkownika karty,
gdy karta ma status:
o Karta nowa nieaktywna.

Przycisk Aktywuj jest dostępny na ekranach:




z listą kart debetowych (patrz: Lista kart debetowych),
ze szczegółowymi danymi nieaktywnej karty debetowej (patrz: Szczegóły karty debetowej).

Aktywacja karty debetowej w plusbank24 jest czynnością realizowaną w jednym kroku.



Krok 1 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia aktywacji karty debetowej (patrz: Zatwierdzanie aktywacji
karty debetowej).

8.1.3.1 Zatwierdzanie aktywacji karty debetowej
Krok 1 z 1 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia aktywacji karty debetowej
Ekran prezentuje dane nieaktywnej karty debetowej.

Jeżeli chcesz:





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
anulować zlecenie aktywowania karty debetowej, naciśnij przycisk Powrót. Zlecenie aktywowania karty
debetowej zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z listą kart debetowych
(patrz: Lista kart debetowych).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:
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W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację aktywacji karty debetowej, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie aktywacji karty
debetowej zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:



anulować zlecenie aktywowania karty debetowej, naciśnij przycisk Powrót. Zlecenie aktywowania karty
debetowej zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z listą kart debetowych
(patrz: Lista kart debetowych).

8.1.3.2 Potwierdzenie
Potwierdzenie przyjęcia zlecenia operacji
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęciu zlecenia operacji do realizacji w PLUS BANK
S.A.
Aby sprawdzić bieżący status operacji aktywacji karty, wyszukaj dane zlecenie na liście operacji (patrz: Lista
operacji ).

Jeżeli chcesz:



powrócić do listy kart debetowych, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Lista kart debetowych).

8.1.4 Historia transakcji na karcie debetowej
Ekran Historia transakcji na karcie debetowej umożliwia przeglądanie historii dokonanych transakcji wybraną
kartą debetową.
Aby zobaczyć transakcje z wybranego okresu wykonaj następujące czynności:






W polu Karta wybierz kartę, dla której pobierana jest historia transakcji. Lista kart debetowych możliwa
do wyboru jest ograniczona tylko do kart debetowych dostępnych na Twojej liście kart debetowych.
Wybierz jeden z dwóch typów okresu wyszukiwania (wyszukiwanie odbywa się według daty księgowania
transakcji na karcie debetowej):
o W polu Od dnia oraz do wpisz datę początku oraz datę końca okresu wyszukiwania historii
transakcji na karcie.
o W polu Ostatnie wpisz liczbę ostatnich dni/tygodni/miesięcy stanowiących okres wyszukiwania
oraz wybierz z listy rodzaj okresu wyszukiwania (możliwe wartości: dni, tygodni, miesięcy).
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Plus Bank S.A.
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Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwania skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego (naciśnij
odnośnik Wyszukiwanie zaawansowane).
Możesz wprowadzić dodatkowe kryteria wyszukiwania:





W polu Kwota od wpisz kwotę minimalną lub/oraz w polu do wpisz kwotę maksymalną wyszukiwanych
transakcji.
W polu Typ transakcji wybierz typ transakcji z listy. W wynikach wyszukiwania będą prezentowane tylko
transakcje tego typu.
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w dwóch sekcjach:




Operacje kartowe,
Wyniki wyszukiwania.

Sekcja Operacje kartowe zawiera pola:





Gotówkowe - suma wartości wszystkich transakcji gotówkowych w walucie rachunku, spełniających
kryteria wyszukiwania (np. wypłata gotówki z bankomatu),
Bezgotówkowe - suma wartości wszystkich transakcji bezgotówkowych w walucie rachunku,
spełniających kryteria wyszukiwania (np. płatność kartą),
Suma - suma wartości w walucie rachunku wszystkich operacji gotówkowych i bezgotówkowych.
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W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaje wyświetlona lista transakcji spełniających wprowadzone kryteria
wyszukiwania.
Dla każdej transakcji prezentowane są:






Data wykonania - data wykonania transakcji na karcie debetowej,
Data księgowania - dzień, w którym transakcja z karty debetowej po zaksięgowaniu zmieniła saldo
księgowe rachunku Klienta,
Opis - opis transakcji kartowej,
Kwota - kwota transakcji dokonanej kartą debetową jest prezentowana zarówno w walucie rachunku, jak
i w walucie transakcji; obciążenia są prezentowane na czerwono ze znakiem „-”.

Jeżeli chcesz:






wyświetlić szczegółowe dane wybranej transakcji na karcie debetowej, to wskaż na opis tej transakcji.
Pole Opis jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybraną transakcją
(patrz: Szczegóły transakcji na karcie debetowej).
pobrać potwierdzenie wykonania transakcji na karcie debetowej, naciśnij odnośnik Potwierdzenie
(patrz: Eksportuj potwierdzenie).
wyeksportować historię transakcji na karcie debetowej do pliku, wybierz typ eksportu (możliwe wartości:
PDF, XLS, TXT) i naciśnij przycisk Drukuj/Eksportuj (patrz: Eksportuj historię transakcji na karcie
debetowej).
powrócić do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję pobierania historii transakcji na karcie,
naciśnij przycisk Powrót.

PORADA
W celu wprowadzenia dat w kryteriach wyszukiwania transakcji możesz skorzystać z kalendarza, który wywołuje
się poprzez wybór przycisku

Plus Bank S.A.
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8.1.4.1 Szczegóły transakcji na karcie debetowej
Ekran Szczegóły transakcji na karcie debetowej prezentuje szczegółowe informacje na temat wybranej
transakcji na karcie debetowej.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:















Typ transakcji - nazwa grupy typów transakcji (np. transakcja gotówkowa, transakcja bezgotówkowa),
Data wykonania - data wykonania transakcji na karcie debetowej, która wpłynęła na stan dostępnych
środków na rachunku Klienta.
Data księgowania - dzień, w którym transakcja na karcie debetowej po zaksięgowaniu zmieniła saldo
księgowe rachunku Klienta.
Numer rachunku - numer rachunku zgodny ze standardem NRB.
Posiadacz rachunku - bieżący posiadacz rachunku, tzn. aktualny w momencie wyświetlenia szczegółów
transakcji;
o jeżeli pracujesz w kontekście Klienta detalicznego, zobaczysz wszystkich współwłaścicieli
rachunku,
o jeżeli pracujesz w kontekście Klienta instytucjonalnego, zobaczysz nazwę firmy, którą
reprezentujesz,
Adres – adres bieżący, tzn. aktualny w momencie wyświetlenia szczegółów transakcji;
o jeżeli pracujesz w kontekście Klienta detalicznego, zobaczysz adres pierwszego właściciela
rachunku,
o jeżeli pracujesz w kontekście Klienta instytucjonalnego, zobaczysz adres siedziby firmy,
Tytułem - tytuł transakcji na karcie debetowej.
Kwota - kwota transakcji na karcie debetowej w walucie rachunku.; obciążenia są prezentowane na
czerwono ze znakiem „-”.
Identyfikator transakcji - unikalny numer transakcji dla danego rachunku w PLUS BANK S.A.
Użytkownik karty - imię i nazwisko osoby, która widnieje na karcie debetowej (patrz: Użytkownik karty),
Kwota w walucie transakcji - kwota transakcji w walucie transakcji na karcie debetowej.

Jeżeli chcesz:




pobrać potwierdzenie wykonania wybranej transakcji na karcie debetowej, naciśnij przycisk
Potwierdzenie (patrz: Eksportuj potwierdzenie).
ponownie wyświetlić historię transakcji, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Historia transakcji).
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8.1.4.2 Eksportuj potwierdzenie
plusbank24 umożliwia eksportowanie potwierdzenia transakcji na karcie debetowej do pliku. Możliwe formaty
eksportu pliku to:



PDF

Nazwa pliku eksportu jest tworzona w ustalony (oraz unikalny) sposób: Potwierdzenie_nazwa-typu-karty_RRRRMM-DD_GG-MM-SS.EXT, gdzie:





nazwa-typu-karty – nazwa typu karty, dla której jest pobierane potwierdzenie transakcji (np. Maestro
EMV),
RRRR-MM-DD_GG-MM-SS – rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda z momentu wygenerowania
pliku eksportu (np. 2011-09-23_10-20-36),
EXT – rozszerzenie pliku zgodnie z formatem eksportu (np. PDF).

Plik eksportu zawiera wszystkie dane dotyczące szczegółów transakcji na karcie debetowej.

PORADA
Drukowanie potwierdzenia transakcji na karcie debetowej możliwe jest po wcześniejszym wyeksportowaniu historii
potwierdzenia transakcji na karcie debetowej do pliku w formacie PDF, otworzeniu tego pliku w wybranym przez
siebie programie (np. Acrobat Reader) i wydrukowaniu potwierdzenia, wykorzystując funkcje drukowania tego
programu.

8.1.4.3 Eksportuj historię transakcji na karcie debetowej
plusbank24 umożliwia eksportowanie historii transakcji na karcie debetowej do pliku. Możliwe formaty eksportu
pliku to:






PDF
TXT – średnik
XLS
zdefiniowane w danym kontekście własne szablony eksportu (patrz: Własne szablony eksportu)

Nazwa pliku eksportu jest tworzona w ustalony (oraz unikalny) sposób: Historia_nazwa-typu-karty_RRRR-MMDD_GG-MM-SS.EXT, gdzie:





nazwa-typu-karty – nazwa typu karty, dla której jest pobierana historia transakcji (np. Maestro EMV),
RRRR-MM-DD_GG-MM-SS – rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda z momentu wygenerowania
pliku eksportu (np. 2011-09-23_10-20-36),
EXT – rozszerzenie pliku zgodnie z formatem eksportu (np. PDF).

Plik eksportu zawiera wszystkie transakcje na karcie debetowej odpowiadające ostatnim kryteriom wyszukiwania
historii transakcji na karcie debetowej.

PORADA
Drukowanie historii transakcji na karcie debetowej możliwe jest po wcześniejszym wyeksportowaniu historii
transakcji na karcie debetowej do pliku w formacie PDF, otworzeniu tego pliku w wybranym przez siebie programie
(np. Acrobat Reader) i wydrukowaniu historii, wykorzystując funkcje drukowania tego programu.

Plus Bank S.A.
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8.1.5 Lista blokad na rachunku karty debetowej
Ekran Lista blokad kartowych wyświetla informacje o blokadach kartowych wynikających ze zrealizowanych, ale
nie zaksięgowanych transakcji na rachunku związanym z wybraną kartą.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:








Rachunek - numer i nazwa rachunku związanego z kartą debetową, dla którego pobierana jest lista
blokad,
Data założenia - data założenia blokady (zablokowania środków na rachunku),
Opis - opis blokady na rachunku,
Kwota - wartość zablokowanych środków w walucie rachunku,
Suma - suma blokad wyświetlonych na liście w walucie rachunku,
Informacja o innych kartach - umieszczona bezpośrednio pod listą blokad informacja, że na rachunku
karty debetowej znajdują się blokady dokonane wszystkimi kartami wydanymi do danego rachunku.

Jeżeli chcesz:



powrócić do ekranu na którym uruchomiłeś funkcję wyświetlenia blokad, naciśnij przycisk Powrót.

UWAGA
Na liście blokad na rachunku karty debetowej znajdują się blokady dokonane wszystkimi kartami wydanymi do
danego rachunku.

8.2 Karty kredytowe
plusbank24 umożliwia przeglądanie listy kart kredytowych, historii transakcji na karcie kredytowej, listy blokad
kartowych oraz umożliwia aktywację karty kredytowej, spłatę karty kredytowej i uruchomienie kredytu ratalnego na
karcie kredytowej.

8.2.1 Lista kart kredytowych
Ekran Lista kart kredytowych wyświetla listę kart kredytowych dostępnych dla zalogowanego do plusbank24
Użytkownika Klienta.
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Na liście kart kredytowych zobaczysz wszystkie karty kredytowe, których jesteś użytkownikiem oraz wszystkie karty
kredytowe związane z Twoimi rachunkami, których jesteś właścicielem, kredytobiorcą, dłużnikiem banku z tytułu
zabezpieczenia, przystępującym do długu lub spadkobiercą (nawet, jeżeli są one wydane dla innej osoby, a Ty
jesteś ich posiadaczem).
Ponadto, lista prezentuje jedynie te rodzaje kart kredytowych, które dotyczą kontekstu, w jakim obecnie pracujesz
i zawiera karty aktywne, nieaktywne i zastrzeżone.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:






Karta - nazwa typu karty kredytowej wraz z numerem rachunku, do którego jest wydana,
Numer karty - numer karty kredytowej, z widocznymi jedynie skrajnymi cyframi. Dla zachowania
bezpieczeństwa, pozostałe cyfry są zastąpione znakiem '*',
Użytkownik karty - imię i nazwisko osoby, która widnieje na karcie kredytowej (patrz: Użytkownik karty),
Status - status karty kredytowej.

Jeżeli chcesz:






wyświetlić szczegółowe dane wybranej karty, to wskaż na nazwę tej karty. Pole Karta jest odnośnikiem
do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybraną kartą (patrz: Szczegóły karty
kredytowej).
aktywować kartę kredytową, naciśnij odnośnik Aktywuj (patrz: Aktywuj kartę kredytową).
wyświetlić historię transakcji na karcie kredytowej, naciśnij odnośnik Historia transakcji (patrz: Historia
transakcji na karcie kredytowej).
wyświetlić listę blokad na rachunku karty kredytowej, naciśnij odnośnik Blokady (patrz: Lista blokad na
rachunku karty kredytowej).

UWAGA
Odnośnik Aktywuj jest wyświetlony w Aplikacji Klienta tylko dla Użytkownika karty i kart o statusach:


Karta nowa nieaktywna.

UWAGA
Jeżeli jesteś posiadaczem rachunku karty kredytowej, to z takiego rachunku możesz wykonać następujące
przelewy:




Przelew własny w PLN (patrz: Przelew własny w PLN),
Przelew krajowy (patrz: Przelew krajowy),
Przelew ekspresowy SORBNET (patrz: Przelew ekspresowy SORBNET).

8.2.2 Szczegóły karty kredytowej
Ekran Szczegóły karty kredytowej prezentuje szczegółowe informacje na temat wybranej karty kredytowej.

Plus Bank S.A.
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Na ekranie prezentowane są następujące informacje:















Rodzaj karty - nazwa rodzaju karty przypisanej do rachunku,
Nazwa karty - nazwa typu karty przypisanej do rachunku,
Numer karty - numer karty kredytowej, z widocznymi jedynie skrajnymi cyframi. Dla zachowania
bezpieczeństwa, pozostałe cyfry są zastąpione znakiem '*',
Użytkownik karty - imię i nazwisko osoby, która widnieje na karcie kredytowej (patrz: Użytkownik karty),
Status - status karty kredytowej,
Data ważności - data ważności karty,
Rachunek powiązany - numer rachunku, do którego została wydana karta kredytowa,
Limit karty – przyznany limit karty,
Minimalna kwota do spłaty – minimalna kwota do spłaty ,
Dostępne środki – dostępne środki uwzględniające bieżące blokady na rachunku karty kredytowej,
Zadłużenie na dzień bieżący – kwota zadłużenia na rachunku karty kredytowej na dzień bieżący,
Kwota transakcji cyklu bieżącego – kwota transakcji z bieżącego cyklu rozliczeniowego,
Ubezpieczenie – czy na karcie jest ubezpieczenie.

Jeżeli chcesz:







powrócić do listy kart kredytowych, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Lista kart kredytowych).
aktywować kartę kredytową, naciśnij przycisk Aktywuj (patrz: Aktywuj kartę kredytową).
wyświetlić historię transakcji na karcie kredytowej, naciśnij przycisk Historia transakcji (patrz: Historia
transakcji na karcie kredytowej).
wyświetlić listę blokad na rachunku karty kredytowej, naciśnij przycisk Blokady (patrz: Lista blokad na
rachunku karty kredytowej).
dokonać spłaty na rachunku karty kredytowej, naciśnij przycisk Spłać (patrz: Spłać kartę kredytową).
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uruchomiać kredyt ratalny na rachunku karty kredytowej, naciśnij przycisk Kredyt ratalny (patrz:
Uruchom kredyt ratalny na karcie kredytowej).

UWAGA
Przycisk Aktywuj jest wyświetlony w Aplikacji Klienta tylko dla Użytkownika karty gdy karta ma jeden ze statusów:




Duplikat karty nieaktywnej,
Karta nowa nieaktywna,
Wznowiona karta nieaktywna.

UWAGA
Przyciski Kredyt ratalny i Spłać są wyświetlane w Aplikacji Klienta tylko dla Posiadacza karty kredytowej.

8.2.3 Aktywuj kartę kredytową
W plusbank24 możliwe jest zlecenie aktywacji karty kredytowej:




jedynie przez Użytkownika karty,
gdy karta ma status:
o Karta nowa nieaktywna.

Przycisk Aktywuj jest dostępny na ekranach:




z listy kart kredytowych (patrz: Lista kart kredytowych),
ze szczegółowymi danymi nieaktywnej karty kredytowej (patrz: Szczegóły karty kredytowej).

Aktywacja karty kredytowej w plusbank24 jest czynnością realizowaną w jednym kroku.



Krok 1 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia aktywacji karty kredytowej (patrz: Zatwierdzanie aktywacji
karty kredytowej).

8.1.3.1 Zatwierdzanie aktywacji karty kredytowej
Krok 1 z 1 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia aktywacji karty kredytowej
Ekran prezentuje dane nieaktywnej karty kredytowej.

Jeżeli chcesz:



zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.

Plus Bank S.A.
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anulować zlecenie aktywowania karty kredytowej, naciśnij przycisk Powrót. Zlecenie aktywowania karty
kredytowej zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z którego uruchomiłeś
funkcję aktywacji karty kredytowej.

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację aktywacji karty kredytowej, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie aktywacji karty
kredytowej zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:



anulować zlecenie aktywowania karty kredytowej, naciśnij przycisk Powrót. Zlecenie aktywowania karty
kredytowej zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z którego uruchomiłeś
funkcję aktywacji karty kredytowej.

8.1.3.2 Potwierdzenie
Potwierdzenie przyjęcia zlecenia operacji
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęciu zlecenia operacji do realizacji w PLUS BANK
S.A.
Aby sprawdzić bieżący status operacji aktywacji karty, wyszukaj dane zlecenie na liście operacji (patrz: Lista
operacji ).

Jeżeli chcesz:



powrócić do ekranu z którego uruchomiłeś funkcję aktywacji karty kredytowej, naciśnij przycisk Powrót.
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8.2.4 Historia transakcji na karcie kredytowej
Ekran Historia transakcji na karcie kredytowej umożliwia przeglądanie historii dokonanych transakcji wybraną
kartą kredytową.
Aby zobaczyć transakcje z wybranego okresu wykonaj następujące czynności:







W polu Rachunek wybierz rachunek, dla którego pobierana jest historia transakcji. Lista rachunków
możliwa do wyboru jest ograniczona tylko dla udostępnionych dla Ciebie w plusbank24 rachunków kart
kredytowych.
W polu Karta wybierz kartę, dla której pobierana jest historia transakcji. Lista kart kredytowych możliwa
do wyboru jest ograniczona tylko do kart kredytowych dostępnych na Twojej liście kart kredytowych.
Wybierz jeden z dwóch typów okresu wyszukiwania (wyszukiwanie odbywa się według daty księgowania
transakcji na karcie kredytowej):
o W polu Od dnia oraz do wpisz datę początku oraz datę końca okresu wyszukiwania historii
transakcji na karcie.
o W polu Ostatnie wpisz liczbę ostatnich dni/tygodni/miesięcy stanowiących okres wyszukiwania
oraz wybierz z listy rodzaj okresu wyszukiwania (możliwe wartości: dni, tygodni, miesięcy).
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwania skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego (naciśnij
odnośnik Wyszukiwanie zaawansowane).
Możesz wprowadzić dodatkowe kryteria wyszukiwania:






W polu Kwota od wpisz kwotę minimalną lub/oraz w polu do wpisz kwotę maksymalną wyszukiwanych
transakcji.
W polu Typ transakcji wybierz typ transakcji z listy. W wynikach wyszukiwania będą prezentowane tylko
transakcje tego typu.
Zaznacz pole Wyłącznie transakcje z bieżącego cyklu. W wynikach wyszukiwania będą prezentowane
tylko transakcje z bieżącego cyklu.
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Plus Bank S.A.
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Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w dwóch sekcjach:




Operacje kartowe,
Wyniki wyszukiwania.

Sekcja Operacje kartowe zawiera pola:






Gotówkowe - suma wartości wszystkich transakcji gotówkowych w walucie rachunku, spełniających
kryteria wyszukiwania (np. wypłata gotówki z bankomatu),
Bezgotówkowe - suma wartości wszystkich transakcji bezgotówkowych w walucie rachunku,
spełniających kryteria wyszukiwania (np. płatność kartą),
Pozostałe – suma wartości wszystkich pozostałych transakcji w walucie rachunku, spełniających kryteria
wyszukiwania (np. prowizja),
Suma - suma wartości w walucie rachunku wszystkich operacji gotówkowych, bezgotówkowych i
pozostałych.
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W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaje wyświetlona lista transakcji spełniających wprowadzone kryteria
wyszukiwania.
Dla każdej transakcji prezentowane są:






Data wykonania - data wykonania transakcji na karcie kredytowej,
Data księgowania - dzień, w którym transakcja z karty kredytowej po zaksięgowaniu zmieniła saldo
księgowe rachunku Klienta,
Opis - opis transakcji kartowej,
Kwota - kwota transakcji dokonanej kartą kredytową jest prezentowana zarówno w walucie rachunku, jak
i w walucie transakcji; obciążenia są prezentowane na czerwono ze znakiem „-”.

Jeżeli chcesz:






wyświetlić szczegółowe dane wybranej transakcji na karcie kredytowej, to wskaż na opis tej transakcji.
Pole Opis jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybraną transakcją
(patrz: Szczegóły transakcji na karcie kredytowej).
pobrać potwierdzenie wykonania transakcji na karcie kredytowej, naciśnij odnośnik Potwierdzenie
(patrz: Eksportuj potwierdzenie).
wyeksportować historię transakcji na karcie kredytowej do pliku, wybierz typ eksportu (możliwe wartości:
PDF, XLS, TXT) i naciśnij przycisk Drukuj/Eksportuj (patrz: Eksportuj historię transakcji na karcie
kredytowej).
powrócić do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję pobierania historii transakcji na karcie,
naciśnij przycisk Powrót.

PORADA
W celu wprowadzenia dat w kryteriach wyszukiwania transakcji możesz skorzystać z kalendarza, który wywołuje
się poprzez wybór przycisku

.

8.2.4.1 Szczegóły transakcji na karcie kredytowej
Ekran Szczegóły transakcji na karcie kredytowej prezentuje szczegółowe informacje na temat wybranej
transakcji na karcie kredytowej.

Plus Bank S.A.
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Na ekranie prezentowane są następujące informacje:












Typ transakcji - nazwa grupy typów transakcji (np. transakcja gotówkowa, transakcja bezgotówkowa,
pozostałe),
Data wykonania - data wykonania transakcji na karcie kredytowej, która wpłynęła na stan dostępnych
środków na rachunku Klienta.
Data księgowania - dzień, w którym transakcja na karcie kredytowej po zaksięgowaniu zmieniła saldo
księgowe rachunku Klienta.
Numer rachunku - numer rachunku zgodny ze standardem NRB.
Użytkownik karty - imię i nazwisko osoby, która widnieje na karcie kredytowej (patrz: Użytkownik karty),
Tytułem - tytuł transakcji na karcie kredytowej.
Kwota w walucie rachunku - kwota transakcji na karcie kredytowej w walucie rachunku; obciążenia są
prezentowane na czerwono ze znakiem „-”.
Kwota w walucie transakcji - kwota transakcji na karcie kredytowej w walucie transakcji; obciążenia są
prezentowane na czerwono ze znakiem „-”.Pole widoczne gdy waluta transakcji jest różna od waluty
rachunku.
Kurs - kurs po jakim została przeliczona transakcja. Pole widoczne gdy waluta transakcji jest różna od
waluty rachunku.
Numer transakcji - unikalny numer transakcji dla danego rachunku w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:




pobrać potwierdzenie wykonania wybranej transakcji na karcie kredytowej, naciśnij przycisk
Potwierdzenie (patrz: Eksportuj potwierdzenie).
ponownie wyświetlić historię transakcji, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Historia transakcji na karcie
kredytowej).

8.2.4.2 Eksportuj potwierdzenie
plusbank24 umożliwia eksportowanie potwierdzenia transakcji na karcie kredytowej do pliku. Możliwe formaty
eksportu pliku to:



PDF
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Nazwa pliku eksportu jest tworzona w ustalony (oraz unikalny) sposób: Potwierdzenie_nazwa-typu-karty_RRRRMM-DD_GG-MM-SS.EXT, gdzie:





nazwa-typu-karty – nazwa typu karty, dla której jest pobierane potwierdzenie transakcji (np. MasterCard
Classic EMV),
RRRR-MM-DD_GG-MM-SS – rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda z momentu wygenerowania
pliku eksportu (np. 2011-09-23_10-20-36),
EXT – rozszerzenie pliku zgodnie z formatem eksportu (np. PDF).

Plik eksportu zawiera wszystkie dane dotyczące szczegółów transakcji na karcie kredytowej.

PORADA
Drukowanie potwierdzenia transakcji na karcie kredytowej możliwe jest po wcześniejszym wyeksportowaniu historii
potwierdzenia transakcji na karcie kredytowej do pliku w formacie PDF, otworzeniu tego pliku w wybranym przez
siebie programie (np. Acrobat Reader) i wydrukowaniu potwierdzenia, wykorzystując funkcje drukowania tego
programu.

8.2.4.3 Eksportuj historię transakcji na karcie kredytowej
plusbank24 umożliwia eksportowanie historii transakcji na karcie kredytowej do pliku. Możliwe formaty eksportu
pliku to:






PDF
TXT – średnik
XLS
zdefiniowane w danym kontekście własne szablony eksportu (patrz: Własne szablony eksportu)

Nazwa pliku eksportu jest tworzona w ustalony (oraz unikalny) sposób: Historia_nazwa-typu-karty_RRRR-MMDD_GG-MM-SS.EXT, gdzie:





nazwa-typu-karty – nazwa typu karty, dla której jest pobierana historia transakcji (np. MasterCard
Classic EMV),
RRRR-MM-DD_GG-MM-SS – rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda z momentu wygenerowania
pliku eksportu (np. 2011-09-23_10-20-36),
EXT – rozszerzenie pliku zgodnie z formatem eksportu (np. PDF).

Plik eksportu zawiera wszystkie transakcje na karcie kredytowej odpowiadające ostatnim kryteriom wyszukiwania
historii transakcji na karcie kredytowej.

PORADA
Drukowanie historii transakcji na karcie kredytowej możliwe jest po wcześniejszym wyeksportowaniu historii
transakcji na karcie kredytowej do pliku w formacie PDF, otworzeniu tego pliku w wybranym przez siebie programie
(np. Acrobat Reader) i wydrukowaniu historii, wykorzystując funkcje drukowania tego programu.

8.2.5 Lista blokad na rachunku karty kredytowej
Ekran Lista blokad kartowych wyświetla informacje o blokadach kartowych wynikających ze zrealizowanych, ale
nie zaksięgowanych transakcji na rachunku związanym z wybraną kartą.

Plus Bank S.A.
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Na ekranie prezentowane są następujące informacje:








Rachunek - numer i nazwa rachunku związanego z kartą kredytową, dla którego pobierana jest lista
blokad,
Data założenia - data założenia blokady (zablokowania środków na rachunku),
Opis - opis blokady na rachunku,
Kwota - wartość zablokowanych środków w walucie rachunku,
Suma - suma blokad wyświetlonych na liście w walucie rachunku,
Informacja o innych kartach – umieszczona bezpośrednio pod listą blokad informacja, że na rachunku
karty kredytowej znajdują się blokady dokonane wszystkimi kartami wydanymi do danego rachunku.

Jeżeli chcesz:



powrócić do ekranu na którym uruchomiłeś funkcję wyświetlenia blokad, naciśnij przycisk Powrót.

UWAGA
Na liście blokad na rachunku karty kredytowej znajdują się blokady dokonane wszystkimi kartami wydanymi do
danego rachunku

8.2.6 Spłać kartę kredytową
Ekran Spłać kartę kredytową umożliwia wykonanie spłaty środków na rachunku karty kredytowej z Twojego
rachunku prowadzonego przez PLUS BANK S.A.
W plusbank24 możliwe jest zlecenie spłaty karty kredytowej jedynie przez Posiadacza karty kredytowej.
Spłata karty kredytowej jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 - Wprowadzenie danych spłaty karty kredytowej (patrz: Dane spłaty karty kredytowej).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie danych spłaty karty kredytowej (patrz: Zatwierdzanie spłaty karty
kredytowej).

UWAGA
Spłata rachunku karty kredytowej realizowana jest tylko w walucie PLN.

UWAGA
W bieżącym kontekście pracy w Aplikacji Klienta musisz posiadać co najmniej jeden rachunek w PLUS BANK S.A.
w PLN, z którego możesz realizować przelew w walucie PLN.
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8.2.6.1 Dane spłaty karty kredytowej
Krok 1 z 2 - Wprowadzenie danych spłaty karty kredytowej
Wprowadź dane spłaty karty kredytowej:



Z rachunku wybierz rachunek, z którego zostaną pobrane środki; na rachunku musi znajdować się
odpowiednia ilość dostępnych środków,
Rodzaj spłaty wybierz rodzaj dokonywanej spłaty, możliwe wartości:
o Minimalna – w polu Kwota podstawi się minimalna kwota wymaganej spłaty,
o Dowolna – w polu Kwota będziesz musiał wpisać kwotę, którą chcesz spłacić,
o Całkowita – w polu Kwota podstawi się całkowita kwota do spłaty.
Kwota wpisz kwotę spłaty w walucie PLN (część dziesiętną kwoty możesz zapisać używając zarówno
przecinku, jak i kropki) w przypadku gdy wybrałeś dowolny rodzaj spłaty, w przeciwnym razie podstawi
się kwota domyślna nie do edycji.
Data realizacji umożliwia wybór przyszłej daty realizacji spłaty. Domyślnie przyjmowana jest data
bieżąca. Wprowadzana data musi być podana w formacie: RRRR-MM-DD (np. 2013-01-25).






Jeżeli chcesz:



przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie danych spłaty karty kredytowej, naciśnij przycisk
Dalej (patrz: Zatwierdzanie spłaty karty kredytowej).
anulować spłatę karty kredytowej, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję spłaty karty
kredytowej.



UWAGA
Spłatę karty kredytowej możesz zrealizować, jeżeli spełnione są poniższe warunki dotyczące kwoty spłaty:


w przypadku spłaty z datą bieżącą kwota spłaty wraz z prowizją nie przekracza środków dostępnych na
rachunku. Prowizje za spłaty są pobierane zgodnie z bieżącą Taryfą Prowizji i Opłat dostępną na stronie
www.plusbank.pl

PORADA
W celu wprowadzenia daty realizacji można skorzystać z kalendarza, który wywołuje się poprzez wybór przycisku
.

Plus Bank S.A.
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8.2.6.2 Zatwierdzanie spłaty karty kredytowej
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie danych spłaty karty kredytowej
Ekran prezentuje wprowadzone na poprzednim kroku dane spłaty karty kredytowej, pozwalając na ich weryfikację
przed zatwierdzeniem zlecenia realizacji spłaty karty kredytowej.

Jeżeli chcesz:






zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych spłaty karty kredytowej, naciśnij przycisk Wstecz (patrz:
Dane spłaty karty kredytowej).
anulować spłatę karty kredytowej, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję spłaty karty
kredytowej.

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności :
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W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację spłaty karty kredytowej, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie spłaty karty
kredytowej zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych spłaty karty kredytowej, naciśnij przycisk Wstecz (patrz:
Dane spłaty karty kredytowej).
anulować spłatę karty kredytowej, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję spłaty karty
kredytowej.

8.2.6.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęciu zlecenia operacji do realizacji w PLUS BANK
S.A.
Aby sprawdzić bieżący status operacji spłaty karty kredytowej, wyszukaj dane zlecenie na liście operacji (patrz:
Lista operacji). Możesz również odnaleźć zrealizowany przelew spłaty karty kredytowej na liście z Historią transakcji
(patrz: Historia transakcji).

Jeżeli chcesz :



wrócić do ekranu z którego uruchomiłeś funkcję spłaty karty kredytowej, naciśnij przycisk Powrót.

8.2.7 Uruchom kredyt ratalny na karcie kredytowej
Ekran Uruchom kredyt ratalny na karcie kredytowej umożliwia uruchomienie kredytu ratalnego na rachunku
karty kredytowej.

Plus Bank S.A.
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W plusbank24 możliwe jest zlecenie uruchomienia kredytu ratalnego na karcie kredytowej jedynie przez
Posiadacza karty kredytowej.
Uruchomienie kredytu ratalnego na rachunku karty kredytowej jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 - Wprowadzenie danych kredytu ratalnego na karcie kredytowej (patrz: Dane kredytu ratalnego
na karcie kredytowej).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie danych kredytu ratalnego na karcie kredytowej (patrz:
Zatwierdzanie kredytu ratalnego na karcie kredytowej).

8.2.7.1 Dane kredytu ratalnego na karcie kredytowej
Krok 1 z 2 - Wprowadzenie danych kredytu ratalnego na karcie kredytowej
Aby wyszukać transakcje do kredytu ratalnego wykonaj następujące czynności:






W polu Karta wybierz kartę, dla której chcesz wyszukać transakcje. Lista kart kredytowych możliwa do
wyboru jest ograniczona tylko do kart kredytowych dostępnych na Twojej liście kart kredytowych.
Wybierz jeden z dwóch typów okresu wyszukiwania (wyszukiwanie odbywa się według daty księgowania
transakcji na karcie kredytowej):
o W polu Od dnia oraz do wpisz datę początku oraz datę końca okresu wyszukiwania historii
transakcji na karcie.
o W polu Ostatnie wpisz liczbę ostatnich dni/tygodni/miesięcy stanowiących okres wyszukiwania
oraz wybierz z listy rodzaj okresu wyszukiwania (możliwe wartości: dni, tygodni, miesięcy).
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwania skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego (naciśnij
odnośnik Wyszukiwanie zaawansowane).
Możesz wprowadzić dodatkowe kryteria wyszukiwania:






W polu Kwota od wpisz kwotę minimalną lub/oraz w polu do wpisz kwotę maksymalną wyszukiwanych
transakcji.
W polu Typ transakcji wybierz typ transakcji z listy. W wynikach wyszukiwania będą prezentowane tylko
transakcje tego typu.
Zaznacz pole Wyłącznie transakcje z bieżącego cyklu. W wynikach wyszukiwania będą prezentowane
tylko transakcje z bieżącego cyklu.
Naciśnij przycisk Wyszukaj.
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Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w sekcji Wyniki wyszukiwania.

W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaje wyświetlona lista transakcji spełniających wprowadzone kryteria
wyszukiwania.
Dla każdej transakcji prezentowane są:






Data wykonania - data wykonania transakcji na karcie kredytowej,
Data księgowania - dzień, w którym transakcja z karty kredytowej po zaksięgowaniu zmieniła saldo
księgowe rachunku Klienta,
Opis - opis transakcji kartowej,
Kwota - kwota transakcji dokonanej kartą kredytową jest prezentowana zarówno w walucie rachunku, jak
i w walucie transakcji; obciążenia są prezentowane na czerwono ze znakiem „-”.

Wprowadź dane kredytu ratalnego:



W sekcji Wyniki wyszukiwania zaznacz transakcje, które chcesz objąć kredytem ratalnym. Musisz
wybrać co najmniej jedną transakcje.
W sekcji Parametry kredytu ratalnego w polu Liczba rat wprowadź liczbę rat na ile chcesz kredyt ratalny.

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie danych kredytu ratalnego na karcie kredytowej,
naciśnij przycisk Dalej (patrz: Zatwierdzanie kredytu ratalnego na karcie kredytowej).
anulować uruchomienie kredytu ratalnego na karcie kredytowej, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie
zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu na którym pierwotnie uruchomiłeś
funkcję uruchomienia kredytu ratalnego na karcie kredytowej.

UWAGA
Wprowadzając dane kredytu ratalnego pamiętaj, że:





możesz wybrać tylko niespłacone transakcje gotówkowe lub bezgotówkowe,
musisz wybrać co najmniej jedną transakcję,
minimalna kwota do rozłożenia na raty to 300 PLN,
minimalna liczba rat to 3, a maksymalna to 24 raty – możesz podać swoją propozycję z tego zakresu.

8.2.7.2 Zatwierdzanie kredytu ratalnego na karcie kredytowej
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie danych kredytu ratalnego na karcie kredytowej
Ekran prezentuje:



w sekcji Uruchom kredyt ratalny na karcie wprowadzone na poprzednim kroku dane kredytu ratalnego
na karcie kredytowej,
w sekcji Warunki kredytu ratalnego na karcie zaproponowane przez Bank warunki kredytu ratalnego.

pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia realizacji uruchomienia kredytu ratalnego na karcie
kredytowej.
Sekcja Warunki kredytu ratalnego na karcie zawiera następujące dane:







Kwota kredytu – kwota proponowanego kredytu w PLN,
Liczba rat – liczbę proponowanych rat,
Kwota raty – kwotę raty w PLN,
Kapitał całkowity – kapitał całkowity kredytu ratalnego w PLN,
Odsetki całkowite – odsetki całkowite kredytu ratalnego w PLN,
Oprocentowanie – proponowane oprocentowanie kredytu ratalnego.
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Jeżeli chcesz:






zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych kredytu ratalnego na karcie kredytowej, naciśnij przycisk
Wstecz (patrz: Dane kredytu ratalnego na karcie kredytowej).
anulować uruchomienie kredytu ratalnego na karcie kredytowej, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie
zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym pierwotnie
uruchomiłeś funkcję uruchomienia kredytu ratalnego na karcie kredytowej.

Plus Bank S.A.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

65/230

8. Karty

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności :





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację uruchomienia kredytu ratalnego na karcie kredytowej, naciskając przycisk
Zatwierdź. Zlecenie uruchomienia kredyty ratalnego na karcie kredytowej zostanie przekazane do
realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych kredytu ratalnego na karcie kredytowej, naciśnij przycisk
Wstecz (patrz: Dane kredytu ratalnego na karcie kredytowej).
anulować uruchomienie kredytu ratalnego na karcie kredytowej, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie
zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu na którym pierwotnie uruchomiłeś
funkcję uruchomienia kredytu ratalnego na rachunku karty kredytowej.

UWAGA
Kwota kredytu widoczna na ekranie może być mniejsza od Kwoty transakcji wybranych przez Ciebie do rozłożenia
na raty, w przypadku, gdy została zaznaczona transakcja, która została spłacona lub spłacona częściowo. W takim
przypadku na ekranie zostanie zaprezentowana dodatkowa informacja: „Uwaga!: Kwota możliwa do rozłożenia na
raty jest mniejsza niż suma wszystkich transakcji”.

UWAGA
Przed zatwierdzeniem danych zapoznaj się z warunkami kredytu zaprezentowanymi w sekcji Warunki kredytu
ratalnego.
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8.2.7.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęciu zlecenia operacji do realizacji w PLUS BANK
S.A.
Aby sprawdzić bieżący status operacji uruchomienia kredytu ratalnego na karcie kredytowej, wyszukaj dane
zlecenie na liście operacji (patrz: Lista operacji).

Jeżeli chcesz :



wrócić do ekranu z którego uruchomiłeś funkcję uruchomienia kredytu ratalnego na karcie kredytowej,
naciśnij przycisk Powrót.

8.2.8 Wyciągi z rachunku
Ekran Wyciągi z rachunku umożliwia przeglądanie listy wyciągów z rachunku karty kredytowej wybranego z listy
rachunków kart kredytowych dla których jesteś Posiadaczem karty kredytowej.
Aby zobaczyć listę wyciągów z wybranego okresu wykonaj następujące czynności:






W polu Rachunek wybierz rachunek karty kredytowej, dla którego pobierana jest lista wyciągów. Lista
rachunków możliwa do wyboru jest ograniczona tylko do rachunków dla których jesteś Posiadaczem
karty kredytowej.
Wybierz jeden z dwóch typów okresu wyszukiwania:
o W polu Od dnia oraz do wpisz datę początku oraz datę końca okresu wyszukiwania.
o W polu Ostatnie wpisz liczbę ostatnich dni/tygodni/miesięcy stanowiących okres wyszukiwania
oraz wybierz z listy rodzaj okresu wyszukiwania (możliwe wartości: dni, tygodni, miesięcy).
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Plus Bank S.A.
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Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwania skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego (naciśnij
odnośnik Wyszukiwanie zaawansowane).
Możesz wprowadzić dodatkowe kryteria wyszukiwania:




W polu Numer wyciągu wpisz cały numer szukanego wyciągu lub tylko jego część.
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaje wyświetlona lista wyciągów do rachunku karty kredytowej, spełniająca
wprowadzone kryteria wyszukiwania.

Dla każdego wyciągu prezentowane są:






Wybierz wyciąg - pole wyboru wyciągu do eksportu, możliwe jest wybranie tylko jednego wyciągu do
eksportu.
Numer wyciągu - numer wyciągu w formacie XXXXX/YYYY, gdzie XXXXX kolejny numer wyciągu, YYYY
nr roku, którego dotyczy wyciąg (np. 9/2011).
Data początkowa - data początkowa wyciągu,
Data końcowa - data końcowa wyciągu.

Jeżeli chcesz:
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wyeksportować listę wyciągów do pliku, wybierz typ eksportu (możliwe wartości: PDF, XLS, TXT,
MT940) i naciśnij przycisk Drukuj/Eksportuj (patrz: Eksportuj wyciąg z rachunku).

PORADA
W celu wprowadzenia dat w kryteriach wyszukiwania listy wyciągów możesz skorzystać z kalendarza, który
wywołuje się poprzez wybór przycisku

.

8.2.8.1 Eksportuj wyciąg z rachunku
plusbank24 umożliwia eksportowanie wybranego wyciągu z rachunku karty kredytowej do pliku. W tym celu należy
wybrać format pliku i nacisnąć przycisk Drukuj/Eksportuj znajdujący się na Liście wyciągów. Możliwe formaty
eksportu pliku to:






PDF
TXT
XLS
MT940

Nazwa pliku eksportu jest tworzona w ustalony (oraz unikalny) sposób: Wyciag_XXXXX_YYYY_RRRR-MMDD_GG-MM-SS.EXT, gdzie:





XXXXX_YYYY - numer wyciągu, gdzie XXXXX to kolejny numer wyciągu, YYYY to rok, którego dotyczy
wyciąg,
RRRR-MM-DD_GG-MM-SS – rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda z momentu wygenerowania
pliku eksportu (np. 2011-09-23_10-20-36),
EXT – rozszerzenie pliku zgodnie z formatem eksportu (np. PDF).

Przykładowy plik eksportu może mieć nazwę: Wyciag_9_2011_2011-09-23_10-20-36.EXT
Plik eksportu zawiera wszystkie dane o dokonanych na danym rachunku karty kredytowej operacjach dotyczących
wskazanego okresu czasu, łącznie z informacją o saldzie początkowym, saldzie końcowym i dostępnych środkach
na rachunku po ostatniej transakcji w historii transakcji znajdującej się na wyciągu.

PORADA
Drukowanie wyciągu z rachunku karty kredytowej możliwe jest po wcześniejszym wyeksportowaniu wskazanego
wyciągu z rachunku do pliku w formacie PDF, otworzeniu tego pliku w wybranym przez siebie programie (np.
Acrobat Reader) i wydrukowaniu, wykorzystując funkcje drukowania tego programu.

Plus Bank S.A.
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9. MPW/SIPP (tylko dla firmy)
Funkcjonalność MPW/SIPP umożliwia realizację transakcji masowych w PLUS BANK S.A. i jest dostępna jedynie
przy obsłudze rachunku firmowego.
Usługa MPW (Masowe Przelewy Wychodzące) umożliwia Klientowi przesyłanie w łatwy sposób masowej ilości
przelewów na rachunki odbiorców, za pomocą rachunku bieżącego prowadzonego przez PLUS BANK S.A. Usługa
skierowana jest do Biur Usług Płatniczych, a także firm dokonujących dużych ilości płatności wychodzących. W
ramach usługi MPW Klient przekazuje zbiory zleceń płatniczych za pośrednictwem plusbank24, gdzie znajduje się
historia przesłanych płatności oraz szczegółowy raport z ich przetworzenia.
Usługa SIPP (System Identyfikacji Płatności Przychodzących), to kompleksowa usługa skierowana do masowych
wystawców faktur. W ramach usługi PLUS BANK S.A. przetwarza płatności między Klientem a płatnikami faktur,
dokonując zgrupowania transakcji do jednego pliku interfejsowego. Plik interfejsowy zawiera szczegółowe dane
wpłacającego, dzięki czemu po jego zaczytaniu do systemu bilingowego Klienta otrzymuje się pełne informacje o
opłatach za wystawione faktury. Oprócz pliku interfejsowego PLUS BANK S.A. przekazuje także dodatkowe raporty
za pośrednictwem plusbank24.

9.1 Ekran MPW/SIPP
Wybierając w menu poziomym Aplikacji Klienta funkcjonalność MPW/SIPP prezentowany jest poniższy ekran:

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych elementów tego ekranu zgodnie z numeracją zaznaczoną na
powyższym rysunku.
Menu
poziome

Menu poziome dla funkcjonalności MPW/SIPP zawiera następujące grupy funkcji:




MPW - Masowe Przelewy Wychodzące,
SIPP - System Identyfikacji Płatności Przychodzących.
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Menu pionowe prezentuje listę funkcji możliwych do wykonania dla poszczególnych
grup funkcji, możliwych do wybrania w menu poziomym ekranu:




Grupa funkcji MPW:
o Lista plików MPW (patrz: Lista plików MPW),
o Pliki od Banku (patrz: Pliki od Banku).
Grupa funkcji SIPP:
o Pliki od Banku (patrz: Pliki od Banku).

Panel
roboczy

Panel roboczy to główny element Aplikacji Klienta umożliwiający realizację różnych
funkcji
dostępnych
w
menu
pionowym.
Po wybraniu w menu poziomym zakładki MPW/SIPP, w panelu roboczym
prezentowana jest lista plików MPW odpowiadająca domyślnym dla ekranu
kryteriom wyszukiwania.

Panel
nawigacji i
autoryzacji

Panel nawigacji i autoryzacji zawiera przyciski umożliwiające dalszą akcję dla
funkcji obsługiwanych w panelu roboczym.

Dodatkowe
linki

Lista dodatkowych odnośników do stron internetowych PLUS BANK S.A.
(obecność zależna od modułu)

9.2 Lista plików MPW
Ekran Lista plików MPW umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie listy plików MPW zleconych do realizacji przez
Użytkownika Klienta w plusbank24.
Aby zobaczyć pliki MPW powiązane z wybranym rachunkiem wykonaj następujące czynności:







Wybierz jeden z dwóch typów okresu wyszukiwania:
o W polu Od dnia oraz do wpisz datę początkową oraz datę końcową okresu wyszukiwania
plików MPW. Wyszukiwanie odbywa się według daty importu pliku do plusbank24.
o W polu Ostatnie wpisz liczbę ostatnich dni/tygodni/miesięcy stanowiących okres wyszukiwania
oraz wybierz z listy rodzaj okresu wyszukiwania (możliwe wartości: dni, tygodni, miesięcy).
W polu Kwota od wpisz kwotę minimalną lub/oraz w polu do wpisz kwotę maksymalną wyszukiwanych
transakcji. Kwota dotyczy sumy kwot wszystkich transakcji w pliku.
W polu Status pliku możesz wybrać status pliku z listy (możliwe wartości: Niepodpisany, Złożony, W
realizacji, Odrzucony, Zrealizowany). W wynikach wyszukiwania będą prezentowane pliki tylko o tym
statusie.
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaje wyświetlona lista plików MPW spełniających wprowadzone kryteria
wyszukiwania.

Plus Bank S.A.
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Dla każdego pliku na liście prezentowane są:









Identyfikator operacji - identyfikator operacji w plusbank24. Pole jest dostępne tylko dla plików MPW o
statusach:
o Złożony,
o W realizacji,
o Odrzucony,
o Zrealizowany,
Data wczytania/ Data autoryzacji - data zaimportowania pliku do plusbank24 oraz data autoryzacji pliku,
czyli data zmiany statusu pliku na Złożony. Data autoryzacji jest dostępna tylko dla plików MPW o
statusach:
o Złożony,
o W realizacji,
o Odrzucony,
o Zrealizowany,
Nazwa pliku MPW - nazwa pliku MPW,
Status - status pliku MPW,
Kwota pliku MPW - suma kwot transakcji z pliku,

Jeżeli chcesz:








wyświetlić szczegółowe dane pliku MPW, to wskaż na pole Nazwa pliku MPW. Pole Nazwa pliku MPW
jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybranym plikiem (patrz:
Szczegóły pliku MPW).
pobrać raport z importu pliku, naciśnij odnośnik Raport z importu (patrz: Raport z importu pliku MPW).
dokonać autoryzacji wybranego pliku MPW, naciśnij odnośnik Autoryzuj (patrz: Autoryzuj plik MPW).
usunąć wybrany plik MPW, naciśnij odnośnik Usuń (patrz: Usuń plik MPW).
pobrać raport z realizacji pliku, naciśnij odnośnik Raport z realizacji (patrz: Raport z realizacji pliku
MPW).
zaimportować plik MPW, naciśnij przycisk Importuj plik MPW (patrz: Import pliku MPW).

UWAGA
Ekran MPW jest dostępny tylko dla Użytkownika Klienta pracującego w Aplikacji Klienta w kontekście Klienta
instytucjonalnego.

UWAGA
Rachunki dostępne w ramach obsługi usług MPW w plusbank24 muszą mieć:
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aktywny dostęp do usługi MPW,
przypisany identyfikator Klienta w MPW.

Konfiguracja rachunku pod kątem obsługi usług MPW jest dokonywana przez Pracownika PLUS BANK S.A.

UWAGA
Przycisk:





Autoryzuj jest wyświetlony w Aplikacji Klienta tylko dla plików o statusie Niepodpisany.
Usuń jest wyświetlony w Aplikacji Klienta tylko dla plików o statusie Niepodpisany.
Raport z realizacji jest wyświetlony w Aplikacji Klienta tylko dla plików o statusie Zrealizowany.

UWAGA
Czas prezentacji plików MPW na liście wynosi 30 dni.

PORADA
W celu wprowadzenia dat w kryteriach wyszukiwania plików MPW możesz skorzystać z kalendarza, który wywołuje
się poprzez wybór przycisku

.

9.3 Szczegóły pliku MPW
Ekran Szczegóły pliku MPW prezentuje szczegółowe informacje na temat wybranego pliku MPW.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:




Rachunek - nazwa i numer rachunku wskazanego do obsługi MPW,
Data wczytania pliku do SBE - data zaimportowania pliku do plusbank24,

Plus Bank S.A.
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Data autoryzacji - data zmiany statusu pliku na złożony. Data autoryzacji jest dostępna tylko dla plików
MPW o statusach: Złożony, W realizacji, Odrzucony, Zrealizowany,
Data odrzucenia - data odrzucenia pliku w systemie docelowym (plusbank24 lub jednym z systemów
produktowych). Data odrzucenia jest dostępna tylko dla plików MPW o statusie Odrzucony,
Nazwa pliku - nazwa pliku MPW,
Skrót MD5 - suma kontrolna generowana przez plusbank24 według algorytmu MD5 na podstawie
zawartości pliku MPW,
Kwota pliku - suma kwot transakcji z pliku MPW,
Ilość dyspozycji MPW w pliku - liczba transakcji do realizacji w plusbank24 zapisanych w pliku MPW,
Status - status pliku MPW,
Identyfikator operacji - identyfikator operacji w plusbank24. Pole jest dostępne tylko dla plików MPW o
statusach: Złożony, W realizacji, Odrzucony, Zrealizowany,

Jeżeli chcesz:







ponownie wyświetlić listę plików MPW, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Lista plików MPW).
dokonać autoryzacji wybranego pliku MPW, naciśnij przycisk Autoryzuj (patrz: Autoryzuj plik MPW).
usunąć wybrany plik MPW, naciśnij przycisk Usuń (patrz: Usuń plik MPW).
pobrać raport z importu pliku, naciśnij przycisk Raport z importu (patrz: Raport z importu pliku MPW).
pobrać raport z realizacji pliku, naciśnij przycisk Raport z realizacji (patrz: Raport z realizacji pliku
MPW).

UWAGA
Przycisk:





Autoryzuj jest wyświetlony w Aplikacji Klienta tylko dla plików o statusie Niepodpisany.
Usuń jest wyświetlony w Aplikacji Klienta tylko dla plików o statusie Niepodpisany.
Raport z realizacji jest wyświetlony w Aplikacji Klienta tylko dla plików o statusie Zrealizowany.

9.4 Pliki od Banku
W plusbank24 możliwy jest dostęp do plików przekazywanych przez PLUS BANK S.A. poprzez oddzielne katalogi
tworzone dla usług MPW i SIPP.

W zależności od posiadanych uprawnień w plusbank24 możesz mieć dostęp do:




katalogów Klienta dla usługi MPW,
katalogów Klienta dla usługi SIPP.

9.4.1 Katalogi Klienta MPW
Ekran Katalogi Klienta umożliwia przeglądanie listy katalogów Klienta powiązanych z rachunkami przewidzianymi
do obsługi usługi MPW.
Aby zobaczyć katalogi związane z usługą MPW dla wybranego rachunku wykonaj następujące czynności :




W polu Rachunek wybierz rachunek, dla którego pobierana jest lista katalogów,
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

PLUS BANK S.A.

9. MPW/SIPP (tylko dla firmy)

74/230

W sekcji Lista katalogów zostaje wyświetlona lista katalogów Klienta powiązanych z wybranym rachunkiem.
Struktura katalogów jest jednopoziomowa.

Dla każdego katalogu prezentowane są:



Nazwa katalogu - nazwa katalogu utworzona przez Plus Bank S.A., w celu przekazywania plików
związanych z usługą MPW.

Jeżeli chcesz:



wyświetlić zawartość katalogu, wskaż na pole Nazwa katalogu. Pole Nazwa katalogu jest odnośnikiem
do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybranym katalogiem oraz plikami MPW
załączonymi przez PLUS BANK S.A. dla Klienta.

UWAGA
Katalogi puste lub katalogi zawierające pliki zarchiwizowane nie są prezentowane.

9.4.1.1 Szczegóły katalogu MPW
Ekran Katalog Klienta prezentuje listę plików MPW przekazaną przez PLUS BANK S.A. w ramach obsługi usługi
MPW.

Plus Bank S.A.
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Na ekranie prezentowane są następujące informacje:




Ogólne informacje o Katalogu Klienta:
o Rachunek - rachunek powiązany z katalogiem Klienta, zawierający pliki MPW,
o Katalog - nazwa katalogu utworzonego przez Plus Bank S.A., do przechowywania plików MPW,
Lista plików w katalogu:
o Nazwa pliku - nazwa pliku MPW,
o Opis - informacja dotycząca zawartości pliku,
o Data przekazania - data przekazania/wczytania pliku MPW do plusbank24.

Jeżeli chcesz:




zapisać plik na dysku lokalnym, wskaż na pole Nazwa pliku. Uruchomi się funkcja eksportu pliku, która
umożliwi Ci zapisanie kopii pliku na dysku lokalnym.
ponownie wyświetlić listę katalogów Klienta, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Katalogi Klienta MPW).

9.4.2 Katalogi Klienta SIPP
Ekran Katalogi Klienta umożliwia przeglądanie listy katalogów Klienta powiązanych z rachunkami przewidzianymi
do obsługi usługi SIPP.
Aby zobaczyć katalogi związane z usługą SIPP dla wybranego rachunku wykonaj następujące czynności:




W polu Rachunek wybierz rachunek, dla którego pobierana jest lista katalogów,
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

W sekcji Lista katalogów zostaje wyświetlona lista katalogów Klienta powiązanych z wybranym rachunkiem.
Struktura katalogów jest jednopoziomowa.
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Dla każdego katalogu prezentowane są:



Nazwa katalogu - nazwa katalogu utworzona przez Plus Bank S.A., w celu przekazywania plików
związanych z usługą SIPP.

Jeżeli chcesz:



wyświetlić zawartość katalogu, wskaż na pole Nazwa katalogu. Pole Nazwa katalogu jest odnośnikiem
do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybranym katalogiem oraz plikami SIPP
załączonymi przez PLUS BANK S.A. dla Klienta.

UWAGA
Katalogi puste lub katalogi zawierające pliki zarchiwizowane nie są prezentowane.

9.4.2.1 Szczegóły katalogu SIPP
Ekran Katalog Klienta prezentuje listę plików płatności przychodzących, przekazaną przez PLUS BANK S.A. w
ramach obsługi usługi SIPP.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:

Plus Bank S.A.
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Ogólne informacje o Katalogu Klienta:
o Rachunek - rachunek powiązany z katalogiem Klienta, zawierający pliki płatności
przychodzących,
o Katalog - nazwa katalogu utworzonego przez Plus Bank S.A., do przechowywania plików
płatności przychodzących,
Lista plików w katalogu:
o Nazwa pliku - nazwa pliku,
o Opis - informacja dotycząca zawartości pliku,
o Data przekazania - data przekazania/wczytania pliku MPW do plusbank24.

Jeżeli chcesz:




zapisać plik na dysku lokalnym, wskaż na pole Nazwa pliku. Uruchomi się funkcja eksportu pliku, która
umożliwi Ci zapisanie kopii pliku na dysku lokalnym.
ponownie wyświetlić listę katalogów Klienta, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Katalogi Klienta SIPP).

9.5 Import pliku MPW
Ekran Import pliku MPW umożliwia wyszukiwanie na dysku lokalnym Klienta pliku MPW i wczytanie go do
plusbank24. Zautoryzowane pliki MPW są przekazywane do realizacji przez PLUS BANK S.A.
Import pliku MPW w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 - Wybór pliku MPW (patrz: Wybór pliku MPW).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia importu pliku MPW (patrz: Zatwierdzanie pliku MPW).

9.5.1 Wybór pliku MPW
Krok 1 z 2 - Wybór pliku MPW
Wprowadź dane nowego odbiorcy:





W polu Rachunek wybierz numer rachunku, z którym będzie powiązany plik MPW. Lista rachunków
zawiera numery rachunków dostępne dla Ciebie w Aplikacji Klienta, które są przewidziane do importu
plików MPW,
Plik MPW wpisz ścieżkę do importowanego pliku. W polu Nazwa pliku zostanie zapisana nazwa
importowanego pliku.
przyciskiem Wskaż plik wyświetlisz okno dialogowe przeglądarki, które umożliwi Ci wskazanie
lokalizacji pliku do importu. Wybór plik w oknie dialogowym powoduje wstawienie ścieżki do pliku w polu
Plik MPW,

Jeżeli chcesz:
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przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia importu pliku MPW, naciśnij przycisk Dalej
(patrz: Zatwierdzanie pliku MPW).
anulować zlecenie importu pliku MPW, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą plików MPW (patrz: Lista plików MPW).

UWAGA
Nazwa
pliku
MPW
importowanego
do
ID_PLIKUrrrrmmddID_KLIENTAnnn.EXT, gdzie:








plusbank24

musi

być

zgodna

z

formatem:

ID_PLIKU – tekst:
o „MP” dla pliku z przelewami MPW,
o „ME” dla pliku z przelewami MPW-EXPRESS,
rrrrmmdd – rok, miesiąc i dzień wygenerowania pliku MPW,
ID_KLIENTA - identyfikator Klienta w MPW,
nnn – numer pliku nadawany kolejno w ciągu jednej daty przetwarzania,
. – wartość stała: kropka (separator nazwy i rozszerzenia pliku),
EXT – wartość stała „PLE”.

np. MP20120115NAZWA001.PLE, gdzie:







MP - plik z przelewami MPW,
20120115 - data przetwarzania pliku,
213034 - identyfikator Klienta w MPW,
001 - numer przetwarzanego pliku w dniu,
.PLE - rozszerzenie pliku.

UWAGA
Do plusbank24 możesz zaimportować plik, który spełnia następujące warunki:






nazwa pliku jest zgodna z wymaganym formatem,
nazwa pliku jest inna niż nazwa pliku wcześniej zaimportowanego,
w pliku nie występują błędy budowy struktury pliku,
wielkość pliku nie przekracza dopuszczalnego limitu w plusbank24.

9.5.2 Zatwierdzanie pliku MPW
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia importu pliku MPW
Ekran prezentuje dane importowanego pliku MPW, pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia
realizacji importu.

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:







zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Wybór pliku MPW, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Wybór pliku MPW).
anulować zlecenie importu pliku MPW, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą plików MPW (patrz: Lista plików MPW).
zatwierdzić import pliku MPW w terminie późniejszym, naciśnij przycisk Zatwierdź później. Aplikacja
Klienta wyświetli komunikat, że plik MPW został poprawnie zaimportowany do plusbank24 i otrzymał
status Niepodpisany. Będziesz mógł dokonać autoryzacji w terminie późniejszym (patrz: Autoryzuj plik
MPW).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:
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W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację importu pliku MPW, naciskając przycisk Zatwierdź. Plik otrzymuje status: Złożony.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 - Wybór pliku MPW, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Wybór pliku MPW).
anulować zlecenie importu pliku MPW, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą plików MPW (patrz: Lista plików MPW).

9.5.3 Potwierdzenie
Potwierdzenie importu pliku MPW
Ekran prezentuje komunikat informujący o statusie importu pliku MPW do Aplikacji Klienta.
Fakt importu pliku MPW jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:



przejść do ekranu z listą plików MPW, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Lista plików MPW).

9.6 Raport z importu pliku MPW
plusbank24 umożliwia pobranie raportu z importu pliku MPW dla każdego pliku na liście plików MPW.
Pliki raportu z importu są tworzone w formacie PDF.
Nazwa pliku eksportu jest tworzona w unikalny sposób: ImportPlikuMPW-RRRR-MM-DD-GG-MM-SS.EXT, gdzie:





ImportPlikuMPW - stała wartość tekstowa,
RRRR-MM-DD_GG-MM-SS – rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda z momentu wygenerowania
pliku eksportu (np. 2011-09-23_10-20-36),
EXT – rozszerzenie pliku zgodnie z formatem eksportu (PDF).

Przykładowy plik może mieć nazwę: RaportMPW-2011-09-23_10-20-36.PDF
Plik eksportu zawiera następujące dane:





ilość i wartość zleceń płatniczych,
datę wczytania/importu pliku do plusbank24,
nazwę pliku,

Plus Bank S.A.
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status pliku,
identyfikator operacji w plusbank24,
suma MD5 dla wczytanego pliku.

9.7 Raport z realizacji pliku MPW
plusbank24 umożliwia pobranie raportu z realizacji pliku MPW dla plików o statusie Zrealizowany.
Plik raportu jest zarchiwizowanym zbiorem raportów
W pliku raportu mogą znajdować się następujące raporty:







z

realizacji,

zapisanym

w

formacie

ZIP.

raport z potwierdzenia transakcji wysłanych do Klienta,
raport z transakcji odrzuconych przez system informacyjny Banku,
raport z prowizji dla Klienta - usługa: MPW,
raport analityczny zrealizowanych transakcji MPW,
raport analityczny odrzuconych transakcji MPW.

9.8 Autoryzuj plik MPW
W plusbank24 możliwie jest autoryzowanie plików MPW o statusie Niepodpisany.
Przycisk Autoryzuj jest dostępny na ekranach:




z listą plików MPW (patrz: Lista plików MPW),
ze szczegółowymi danymi pliku MPW (patrz: Szczegóły pliku MPW).

Po wybraniu funkcji autoryzacji pliku MPW, Aplikacja Klienta automatycznie przenosi Cię do ekranu zatwierdzania
i autoryzacji pliku MPW.

9.9 Usuń plik MPW
W plusbank24 możliwie jest usunięcie wskazanego pliku MPW.
Funkcja usuwania pliku MPW jest dostępna tylko dla plików o statusie Niepodpisany.
Przycisk Usuń jest dostępny na ekranach:




z listą plików MPW (patrz: Lista plików MPW),
ze szczegółowymi danymi pliku MPW (patrz: Szczegóły pliku MPW).

Naciskając przycisk Usuń pojawi się okienko dialogowe z prośbą o potwierdzenie usunięcia pliku.
Jeśli potwierdzisz chęć usunięcia pliku, Aplikacja Klienta automatycznie zmieni status na Usunięty i usunie go z
listy plików MPW.

UWAGA
Usunięcie pliku MPW nie wymaga autoryzacji Użytkownika Klienta.
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10. Wnioski
Wybierając w menu poziomym Aplikacji Klienta funkcjonalność Wnioski prezentowany jest poniższy ekran:

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych elementów tego ekranu zgodnie z numeracją zaznaczoną na
powyższym rysunku.
Menu
poziome

Menu poziome dla funkcjonalności Wnioski zawiera następujące grupy funkcji:




Menu
pionowe

Menu pionowe prezentuje listę funkcji możliwych do wykonania dla
poszczególnych grup funkcji, możliwych do wybrania w menu poziomym ekranu:






Panel
roboczy

Plus Bank S.A.

Wnioski,
Umowy,
Powiadomienia,

Grupa funkcji Wnioski (patrz: Wnioski):

o
o
o

Złożone wnioski (patrz: Złożone wnioski),
Wnioski do autoryzacji (patrz: Wnioski do autoryzacji),
Wzory wniosków (patrz: Wzory wniosków).
Grupa funkcji Umowy:

o Lista umów (patrz: Umowy).
Grupa funkcji Powiadomienia:
o Lista powiadomień (patrz: Powiadomienia).

Panel roboczy to główny element Aplikacji Klienta umożliwiający realizację
różnych funkcji dostępnych w menu pionowym.
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Po wybraniu w menu poziomym Informacje, w panelu roboczym domyślnie
prezentowany jest ekran z listą wniosków złożonych za pomocą plusbank24.
Panel
nawigacji i
autoryzacji

Panel nawigacji i autoryzacji zawiera przyciski umożliwiające dalszą akcję dla
funkcji obsługiwanych w panelu roboczym.

Dodatkowe
linki

Lista dodatkowych odnośników do stron internetowych Plus Bank S.A.(obecność
zależna od modułu)

10.1 Powiadomienia
Ekran Powiadomienia - wyszukiwanie umożliwia przeglądanie powiadomień powiązanych z bieżącym
kontekstem (patrz: Ustawienia powiadomień).
Domyślnie na ekranie prezentowana jest historia powiadomień według daty wysłania zaczynając od najmniejszej.
Na liście prezentowane są powiadomienia, które zostały wysłane co najmniej w jednej postaci: SMS lub e-mail.
Aby zobaczyć powiadomienia z uwzględnieniem wybranych kryteriów wykonaj następujące czynności:





W polu Typ powiadomienia wybierz typ powiadomienie, dla którego ma być przedstawiona lista
powiadomień.
Wybierz jeden z dwóch typów okresu wyszukiwania powiadomień:
o W polu Od dnia oraz do wpisz datę początku oraz datę końca okresu wyszukiwania.
o W polu Ostatnie wpisz liczbę ostatnich dni/tygodni/miesięcy stanowiący okres wyszukiwania
oraz wybierz z listy rodzaj okresu wyszukiwania (możliwe wartości: dni, tygodni, miesięcy).
Naciśnij przycisk Wyszukaj.
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Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwania skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego, naciśnij
odnośnik Wyszukiwanie zaawansowane.
Możesz wprowadzić dodatkowe kryteria wyszukiwania:




W polu Produkty wybierz, dla jakich produktów chcesz zobaczyć listę powiadomień. Na liście zobaczysz
produkty udostępnione w danym kontekście w jakimkolwiek kanale dostępu plusbank24:
o wszystkie swoje rachunki w każdej walucie,
o rachunki kart kredytowych,
o kredyty.
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Plus Bank S.A.
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W sekcji Wynik wyszukiwania zostaje wyświetlona lista powiadomień, spełniająca wprowadzone kryteria
wyszukiwania.
Na liście prezentowane są:




Typ powiadomienia – typ wysłanego powiadomienia.
Kanał dostarczania SMS / Data wysłania – data i godzina wysłania powiadomienia w postaci SMS.
Kanał dostarczenia EMAIL / Data wysłania – data i godzina wysłania powiadomienia w postaci EMAIL.

UWAGA
Powiadomienia Nieudane logowanie oraz Zmiana hasła, nie są zależne od kontekstu, w jakim pracujesz w
plusbank24. Możesz je aktywować tylko w jednym kontekście. Informacje o tego typu powiadomieniach będą
widoczne na liście powiadomień jedynie w tym kontekście, w którym są one aktywne.

PORADA
W celu wprowadzenia dat w kryteriach wyszukiwania możesz skorzystać z kalendarza, który wywołuje się poprzez
wybór przycisku

.
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10.2 Wnioski
Funkcjonalność Wnioski umożliwia składanie wniosków w plusbank24, będących – po złożeniu - formularzami
PDF obsługiwanymi za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe Reader. W przypadku części wniosków
plusbank24 przenosi użytkownika do innej strony w ramach Banku. Złożenie wniosku za pomocą plusbank24
polega na:






otwarciu formatki wniosku z listy wzorów wniosków – wzory wniosków, jakie są w danej chwili możliwe do
złożenia za pomocą plusbank24, zależą od kontekstu, w jakim pracujesz w plusbank24 (patrz: Wzory
wniosków),
weryfikacji danych uzupełnionych we wniosku automatycznie przez plusbank24,
uzupełnieniu wniosku pozostałymi danymi niezbędnymi do złożenia tego wniosku,
wysłaniu wniosku do plusbank24 za pomocą przycisku Wyślij, znajdującego się na ostatnim kroku
wpodczas wypełniania wniosku (patrz: Złóż wniosek),

autoryzacji złożenia wniosku w plusbank24, o ile dany wniosek jej wymaga. Każdy wniosek dostępny w
plusbank24 znajduje się w jednym z następujących statusów:






ZŁOŻONY – wniosek, który wysłałeś i zautoryzowałeś w plusbank24, o ile wymagał takiej autoryzacji,
W TRAKCIE REALIZACJI – wniosek, który złożyłeś w plusbank24 i który jest przetwarzany przez Plus
Bank S.A.,
ODRZUCONY – wniosek odrzucony przez Plus Bank S.A.,
ZAAKCEPTOWANY – wniosek zaakceptowany przez PLUS BANK S.A.

Wnioski o statusach:





ZŁOŻONY,
W TRAKCIE REALIZACJI,
ODRZUCONY
i ZAAKCEPTOWANY

znajdziesz na liście złożonych wniosków (patrz: Złożone wnioski).

UWAGA
Do oglądania złożonych wniosków za pomocą plusbank24 niezbędne jest posiadanie zainstalowanego bezpłatnego
oprogramowania Acrobat Reader (zalecana polska wersja językowa).

10.2.1 Wzory wniosków w plusbank24
Ekran umożliwia przeglądanie wzorów wniosków, które możesz złożyć za pomocą plusbank24 oraz udostępnia
funkcję złożenia wniosku. Lista wzorów wniosków zależy od kontekstu, w jakim pracujesz w plusbank24.
Wniosek jest częściowo wypełniony danymi, które są zarejestrowane w systemie Banku. Wystarczy uzupełnić
pozostałe pola i zautoryzować wniosek. Liczba pól do wypełnienia zależy od typu wniosku. Wypełniony wniosek
znajduje się na w Złożonych wnioskach. Można go otworzyć w formacie PDF i wydrukować.

Uwaga:
W przypadku Wniosku Rodzina 500+ zostaniesz przekierowany na stronę z formularzem, a następnie
wylogowany z systemu bankowości elektronicznej plusbank24. Złożenie wniosku nie wymaga autoryzacji.
Twój wniosek będzie procesowany przez system administracji państwowej. Szczegóły dotyczące
składania wniosku możesz znaleźć na stronie głównej plusbank.pl oraz dedykowanych portalach
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Plus Bank S.A.
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W przypadku niektórych innych wniosków zostaniesz przekierowany na stronę z formularzem, a
następnie wylogowany z systemu plusbank24.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:




Wzór wniosku – nazwa wzoru wniosku,
Typ wniosku – typ wniosku określający czego dotyczy wzór wniosku. Możliwe wartości: Rachunki, Karty,
Kredyty, Zaświadczenia, Inne.

Jeżeli chcesz:



złożyć wniosek, naciśnij odnośnik Złóż wniosek (patrz: Złóż wniosek).

10.2.2 Złóż wniosek
Uwaga:
W przypadku Wniosku Rodzina 500+ zostaniesz przekierowany na stronę z formularzem, a następnie
wylogowany z systemu bankowości elektronicznej plusbank24. Złożenie wniosku nie wymaga autoryzacji.
Twój wniosek będzie procesowany przez system administracji państwowej. Szczegóły dotyczące
składania wniosku możesz znaleźć na stronie głównej plusbank.pl oraz dedykowanych portalach
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W przypadku niektórych innych wniosków także zostaniesz wylogowany - po potwierdzeniu - z
plusbank24:
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i przekierowany na inną stronę z formularzem wniosku.

W momencie zlecenia operacji złożenia wniosku w plusbank24, Aplikacja Klienta otwiera nowy wniosek w jako
stronę internetową, a po złożeniu umożliwia jego pobranie z plusbank24 i otwarcie w oprogramowaniu Adobe
Reader. Wniosek ten otrzymuje 8-cyfrowy unikalny numer. Pobrany plik PDF zawierający złożony wniosek
posiada również unikalną nazwę zgodnie ze wzorcem: Wniosek_ numer_wniosku_RRRR-MM-DD_GG-MMSS.PDF, gdzie:





Wniosek – stała wartość tekstowa
numer_wniosku – unikalny 8-cyfrowy numer wniosku w plusbank24,
RRRR-MM-DD_GG-MM-SS – rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda z momentu wygenerowania
pliku wniosku (np. 2011-09-23_10-20-36).

Przykładowy plik może mieć nazwę: Wniosek_00000099_2011-09-23_10-20-36.PDF
Po rozpoczęciu wypełniania wniosku musisz dokończyć jego wypełnianie i złożyć w plusbank24.
Każdy wniosek składany przez plusbank24 zawiera:





w nagłówku: datę zlecenia złożenia z plusbank24, datę ważności, status, numer wniosku
dane uzupełnione automatycznie przez plusbank24 (np. Twoje dane osobowe, adresowe czy produkty,
które posiadasz w plusbank24)
dane do ręcznego uzupełnienia – ich zakres zależy od wzoru wniosku, który składasz,
przycisk Wyślij umożliwiający przekazanie danych z wniosku do plusbank24. W momencie wysyłki
wniosku następuje weryfikacja danych zawartych we wniosku z następującymi założeniami:
o pola, których nie uzupełniłeś, a które są niezbędne do złożenia wniosku są oznaczone kolorem
niebieskim,
o pola zawierające błędne dane są oznaczone kolorem czerwonym.

Plus Bank S.A.
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Po autoryzacji wniosku (SMS lub) dane z wniosku zostają przekazane do plusbank24, a kopię wniosku można
pobrać jako plik PDF. W plusbank24 Twój wniosek będzie dostępny:



na liście złożonych wniosków ze statusem ZŁOŻONY,.

10.2.2.1 Zatwierdzanie złożenia wniosku
Krok 2 z 2 - Zatwierdzenie złożenia wniosku
Ekran prezentuje informacje o wniosku pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem złożenia wniosku.
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Jeżeli chcesz:






zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Weryfikacja danych z wniosku, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane z wniosku).
anulować autoryzację złożenia wniosku, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą wniosków (patrz: Wnioski do autoryzacji).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź autoryzację złożenia wniosku, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie autoryzacji złożenia
wniosku zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 – Weryfikacja danych z wniosku, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane z wniosku).
anulować autoryzację złożenia wniosku, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą wniosków (patrz: Wnioski do autoryzacji).

10.2.2.2 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o złożeniu wniosku w plusbank24.
Fakt złożenia wniosku jest odnotowywany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:



powrócić do listy wniosków, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Wnioski do autoryzacji).

PORADA
W wyniku autoryzacji złożenia wniosku wniosek otrzymuje status ZŁOŻONY i od tej chwili przestaje być widoczny
na liście wniosków do autoryzacji, ale trafia na listę złożonych wniosków (patrz: Złożone wnioski).

10.2.3 Złożone wnioski
Ekran Złożone wnioski umożliwia przeglądanie wniosków o statusach ZŁOŻONY, W TRAKCIE REALIZACJI,
ZAAKCEPTOWANY, ODRZUCONY (patrz: Wnioski).
Domyślnie na ekranie prezentowana jest lista wniosków przy założeniu, że:



jeżeli pracujesz w kontekście Klienta detalicznego na liście zobaczysz jedynie swoje wnioski,
jeżeli pracujesz w kontekście Klienta instytucjonalnego na liście zobaczysz wszystkie wnioski złożone w
imieniu tego Klienta przez wszystkich związanych z nim Użytkowników Klienta.

Dla każdego z wniosków prezentowane są:






Wniosek – nazwa wzoru wniosku oraz unikalny 8-cyfrowy numer wniosku w plusbank24,
Data złożenia – data złożenia wniosku, tzn. uzyskania przez wniosku statusu ZŁOŻONY,
Status - aktualny status wniosku w plusbank24,
Użytkownik składający – imię i nazwisko Użytkownika Klienta, który składa wniosek.

Jeżeli chcesz:



pobrać wniosek, naciśnij odnośnik Pobierz (patrz: Pobierz wniosek).
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10.2.4 Pobierz wniosek
plusbank24 umożliwia pobranie wniosku w postaci pliku PDF w trybie tylko do odczytu z danymi, które wprowadziłeś
w momencie składania wniosku. Pobranie wniosku jest możliwe z listy złożonych wniosków (patrz: Złożone
wnioski).

Plus Bank S.A.
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10.3 Umowy
Ekran Umowy umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie umów związanych z Tobą.
Domyślnie na ekranie prezentowana jest lista umów odpowiadająca domyślnym kryteriom wyszukiwania umów
w Aplikacji Klienta.
Każda umowa istniejąca w plusbank24 ma jeden z następujących statusów:





DO AKCEPTACJI – umowa oczekuje na Twoją akceptację,
ZAAKCEPTOWANA – umowa zaakceptowana przez Ciebie,
ODRZUCONA – umowa niezaakceptowana (odrzucona) przez Ciebie.

Dla każdej z umów prezentowane są:





Data dodania – data wprowadzenia umowy do systemu plusbank24,
Nazwa – nazwa umowy,
Status - aktualny status umowy.

Jeżeli chcesz:





wyświetlić szczegółowe dane związane z daną umową, to wskaż na nazwę umowy. Pole nazwy umowy
w kolumnie Nazwa jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybraną
umową (patrz: Szczegóły umowy).
zaakceptować wybraną umowę, naciśnij odnośnik Akceptuj (patrz: Akceptuj umowę).
odrzucić wybraną umowę, naciśnij odnośnik Odrzuć (patrz: Odrzuć umowę).

PORADA
Dostępność operacji, które możesz wykonać, zależy od statusów umów (patrz: Umowy):




Akceptuj jest widoczny tylko dla umów o statusie: DO AKCEPTACJI,
Odrzuć jest widoczny tylko dla umów o statusie: DO AKCEPTACJI.

10.3.1 Szczegóły umowy
Ekran Szczegóły umowy prezentuje szczegółowe informacje na temat umowy.
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Na ekranie prezentowane są następujące informacje:








Status - aktualny status umowy (patrz: Umowy),
Data dodania – data i czas dodania umowy,
Nazwa - nazwa umowy,
Treść strony przewodniej – podstawowe informacje związane z umową,
Czas na akceptację do – czas na akceptację umowy, jeżeli umowa nie zostanie zaakceptowana w
wyznaczonym czasie, automatycznie zmieni status na ODRZUCONA.
Załączniki – lista załączników zawierająca dla każdego załącznika jego typ, nazwę załączonego pliku
oraz jego rozmiar.

Jeżeli chcesz:







wyświetlić listę umów, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Umowy).
zaakceptować wybraną umowę, naciśnij przycisk Akceptuj (patrz: Akceptuj umowę).
odrzucić wybraną umowę, naciśnij przycisk Odrzuć (patrz: Odrzuć umowę).
pobrać informacje o umowie w formacie PDF, naciśnij przycisk Strona przewodnia.
pobrać załącznik, wybierz link z nazwą wybranego załącznika.

Plus Bank S.A.
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10.3.2 Akceptuj umowę
Ekran Akceptacja umowy umożliwia akceptację umowy wraz załącznikami.
Przycisk Akceptuj dostępny jest na ekranach:




z listą umów (patrz: Umowy).
ze szczegółowymi danymi umowy (patrz: Szczegóły umowy).

Akceptacja umowy w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 - Wprowadzenie danych związanych z akceptacją umowy (patrz: Dane umowy do akceptacji).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia akceptacji umowy (patrz: Zatwierdzanie akceptacji
umowy).

UWAGA
Przed akceptacją umowy zapoznaj się z wszystkimi jej załącznikami.

10.3.2.1 Dane umowy do akceptacji
Krok 1 z 2 - Wprowadzenie danych umowy
Ekran prezentuje dane umowy.
Dane, które możesz modyfikować to:



Akceptuję – zaznaczenie tych pól oznaczających akceptację każdego z załączonych dokumentów jest
warunkiem niezbędnym do akceptacji całej umowy.
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Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia akceptacji umowy, naciśnij przycisk
Akceptuj (patrz: Zatwierdzanie akceptacji umowy).
anulować zlecenie akceptacji umowy, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję akceptacji umowy.

UWAGA
Przed akceptacją umowy zapoznaj się z wszystkimi jej załącznikami. W celu zapoznania się z treścią załącznika,
wybierz link z nazwą załącznika.

10.3.2.2 Zatwierdzanie akceptacji umowy
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia akceptacji umowy
Ekran prezentuje wybrane informacje o umowie, pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia
realizacji akceptacji umowy.

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz :






zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych umowy, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane umowy do
akceptacji).
anulować zlecenie akceptacji umowy, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą umów (patrz: Umowy).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację akceptacji umowy, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie akceptacji umowy
zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.
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Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych umowy, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane umowy do
akceptacji).
anulować zlecenie akceptacji umowy, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym nacisnąłeś pierwotnie przycisk Akceptuj.

10.3.2.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o zaakceptowaniu umowy.
Fakt akceptacji umowy jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:



powrócić do ekranu skąd uruchomiłeś funkcję akceptacji umowy, naciśnij przycisk Powrót.

10.3.3 Odrzuć umowę
Ekran Odrzucenie umowy umożliwia odrzucenie umowy wraz załącznikami.
Przycisk Odrzuć dostępny jest na ekranach:




z listą umów (patrz: Umowy).
ze szczegółowymi danymi umowy (patrz: Szczegóły umowy).

Odrzucenie umowy w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 - Wprowadzenie danych związanych z odrzuceniem umowy (patrz: Dane umowy do odrzucenia).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia odrzucenia umowy (patrz: Zatwierdzanie odrzucenia
umowy).

10.3.3.1 Dane umowy do odrzucenia
Krok 1 z 2 - Wprowadzenie danych umowy
Ekran prezentuje dane umowy.
Dane, które możesz modyfikować to:



Powód – powód dla którego odrzucasz umowę – pole obowiązkowe.

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia odrzucenia umowy, naciśnij przycisk
Akceptuj (patrz: Zatwierdzanie odrzucenia umowy).
anulować zlecenie odrzucenia umowy, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję odrzucenia umowy.

UWAGA
Przed odrzuceniem umowy zapoznaj się z wszystkimi jej załącznikami. W celu zapoznania się z treścią załącznika,
wybierz link z nazwą załącznika.

10.3.3.2 Zatwierdzanie odrzucenia umowy
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia odrzucenia umowy
Ekran prezentuje wybrane informacje o umowie, pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia
realizacji odrzucenia umowy.
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Jeżeli chcesz :






zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych umowy, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane umowy do
odrzucenia).
anulować zlecenie odrzucenia umowy, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu z listą umów (patrz: Umowy).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:



W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.

Plus Bank S.A.
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Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację odrzucenia umowy, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie odrzucenia umowy
zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych umowy, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane umowy do
odrzucenia).
anulować zlecenie odrzucenia umowy, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym nacisnąłeś pierwotnie przycisk Odrzuć.

10.3.3.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o odrzuceniu umowy.
Fakt odrzucenia umowy jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:


powrócić do ekranu skąd uruchomiłeś funkcję odrzucenia umowy, naciśnij przycisk Powrót.
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11. Ustawienia
Wybierając w menu poziomym Aplikacji Klienta funkcjonalność Ustawienia prezentowany jest poniższy ekran:

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych elementów tego ekranu zgodnie z numeracją zaznaczoną na
powyższym rysunku.

Menu
poziome

Menu poziome dla funkcjonalności Ustawienia zawiera następujące grupy funkcji:





Menu
pionowe

Menu pionowe prezentuje listę funkcji możliwych do wykonania dla funkcjonalności
Informacje, wybranej w menu poziomym ekranu:




Plus Bank S.A.

Ustawienia kontekstu (patrz: Ustawienia kontekstu),
Ustawienia aplikacji (patrz: Ustawienia aplikacji),
Ustawienia szablonów (patrz: Ustawienia szablonów),
Ustawienia eksportu (patrz: Ustawienia eksportu).

Ustawienia kontekstu (patrz: Ustawienia kontekstu),
Grupa funkcji Ustawienia aplikacji:
o Strona startowa (patrz: Ustawienia strony startowej),
o Kolejność produktów na listach (patrz: Kolejność produktów na
listach).
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Grupa funkcji Ustawienia szablonów:
o Własne szablony importu (patrz: Własne szablony importu),
o Domyślne szablony importu (patrz: Ustawienia domyślnych
szablonów importu),
o Własne szablony eksportu (patrz: Własne szablony eksportu),
o Domyślne szablony eksportu (patrz: Ustawienia domyślnych
szablonów eksportu).
Grupa funkcji Ustawienia eksportu:
o Cykliczny eksport historii transakcji (patrz: Ustawienia
eksportu).

Panel
roboczy

Panel roboczy to główny element Aplikacji Klienta umożliwiający realizację różnych
funkcji
dostępnych
w
menu
pionowym.
Po wybraniu w menu poziomym Ustawienia, w panelu roboczym prezentowany jest
ekran z ustawieniami plusbank24 dla kontekstu, w jakim pracuje zalogowany
Użytkownik Klienta.

Panel
nawigacji i
autoryzacji

Panel nawigacji i autoryzacji zawiera przyciski umożliwiające dalszą akcję dla
funkcji obsługiwanych w panelu roboczym. (obecność zależna od modułu)

11.1 Ustawienia kontekstu
Ekran Ustawienia kontekstu prezentuje ustawienia kontekstu.
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Na ekranie prezentowane są następujące informacje, dotyczące ustawień kontekstu:



Dane Klienta - prezentacja danych Klienta, w kontekście którego Użytkownik Klienta jest zalogowany do
plusbank24.
o CIF Klienta - numer identyfikacyjny w Plus Bank S.A.,
o Nazwa Klienta - jeżeli Użytkownik Klienta pracuje w kontekście:
 Klienta detalicznego - będzie to imię i nazwisko Klienta,
 Klienta instytucjonalnego - będzie to nazwa firmy.
o Adres zameldowania - adres zameldowania, wyświetlany tylko dla kontekstu Klienta
detalicznego,
o Adres siedziby - adres siedziby firmy, wyświetlany tylko dla kontekstu Klienta instytucjonalnego.



Twoje limity w tym kontekście - prezentacja danych o limitach dla Użytkownika Klienta pracującego w
kontekście danego Klienta. Limity są ustawiane w PLN. Istnieją 2 grupy limitów:
o Twoje limity obowiązujące we wszystkich kanałach – limity dla kanałów Internet, Telefon,
SMS; limity te obowiązują również dla transakcji wykonywanych w kanale Internet z poziomu
Aplikacji Mobilnej:
 Dla pojedynczej transakcji / Limit - kwota limitu w PLN dla pojedynczej transakcji dla
danego Użytkownika Klienta pracującego w kontekście danego Klienta.
 Dzienny / Limit - kwota limitu dziennego w PLN dla danego Użytkownika Klienta
pracującego w kontekście danego Klienta.
 Dzienny / Wykorzystany - kwota wykorzystanego limitu dziennego w PLN dla danego
Użytkownika Klienta pracującego w kontekście danego Klienta.
 Dzienny / Pozostało - kwota limitu dziennego do wykorzystania w PLN dla danego
Użytkownika Klienta pracującego w kontekście danego Klienta, wyliczana jako różnica
wartości: Limit dzienny – Limit wykorzystany dzienny.

Plus Bank S.A.
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o



Twoje limity w Aplikacji Mobilnej – limity obowiązujące dla Użytkownika Klienta pracującego
w kontekście danego Klienta za pomocą Aplikacji Mobilnej:
 Dla pojedynczej transakcji / Limit - kwota limitu w PLN dla pojedynczej transakcji dla
danego Użytkownika Klienta pracującego w kontekście danego Klienta.
 Dzienny / Limit - kwota limitu dziennego w PLN dla danego Użytkownika Klienta
pracującego w kontekście danego Klienta.
 Dzienny / Wykorzystany - kwota wykorzystanego limitu dziennego w PLN dla danego
Użytkownika Klienta pracującego w kontekście danego Klienta.
 Dzienny / Pozostało - kwota limitu dziennego do wykorzystania w PLN dla danego
Użytkownika Klienta pracującego w kontekście danego Klienta, wyliczana jako różnica
wartości: Limit dzienny – Limit wykorzystany dzienny.
 Dzienna liczba transakcji finansowych / Limit – maksymalna liczba transakcji
finansowych możliwych do wykonania w danym dniu dla Użytkownika Klienta
pracującego w kontekście danego Klienta.
 Dzienna liczba transakcji finansowych / Wykorzystany – liczba transakcji finansowych
przekazanych do realizacji w danym dniu przez Użytkownika Klienta pracującego w
kontekście danego Klienta.
 Dzienna liczba transakcji finansowych / Pozostało – liczba transakcji finansowych
możliwych do wykonania w danym dniu przez Użytkownika Klienta pracującego w
kontekście danego Klienta, wyliczana jako różnica wartości: Dzienna liczba transakcji
finansowych/Limit – Dzienna liczba transakcji finansowych/Wykorzystane.

Twoje rachunki domyślne w tym kontekście - prezentacja informacji o domyślnych rachunkach dla
przelewów i prowizji.

o

o

Domyślny rachunek dla przelewów - aktualnie wybrany rachunek domyślny (oznaczony
dodatkowo opisem domyślny).
Jeżeli chcesz zmienić lub ustawić domyślny rachunek dla przelewów, wybierz rachunek z listy
dostępnych rachunków i naciśnij przycisk Ustaw.
Przycisk Ustaw nie jest dostępny dla rachunku wcześniej ustawionego jako domyślny.
Domyślny rachunek dla prowizji ogólnych (nie związanych z konkretnym rachunkiem) informacja o aktualnie obowiązującym rachunku do pobierania prowizji w bieżącym kontekście
dla Użytkownika Klienta.

Jeżeli chcesz:




zmienić lub ustawić domyślny rachunek dla przelewów, w sekcji Twoje rachunki domyślne w tym
kontekście wybierz rachunek z listy dostępnych rachunków i naciśnij przycisk Ustaw.
zmodyfikować limity dla Aplikacji Mobilnej, naciśnij przycisk Modyfikuj limity w AM (patrz: Modyfikuj
limity dla Aplikacji Mobilnej).

UWAGA
Kwoty Twoich limitów dla wszystkich kanałów oraz rachunek dla prowizji ogólnych są określane przez pracownika
PLUS BANK S.A. w momencie tworzenia lub modyfikacji danych Twoich danych Użytkownika Klienta plusbank24.
Aby zmienić te ustawienia skontaktuj się z Oddziałem Telefonicznym lub udaj się do najbliższego oddziału PLUS
BANK S.A. Aktualna lista placówek jest dostępna pod adresem www.plusbank.pl Limity dla Aplikacji Mobilnej
możesz zmienić samodzielnie (patrz: Modyfikuj limity dla Aplikacji Mobilnej).

UWAGA
Transakcje wykonywane w kanale Internet z poziomu Aplikacji Mobilnej podlegają wszystkim limitom
prezentowanym w sekcjach Twoje limity obowiązujące we wszystkich kanałach i Twoje limity w Aplikacji
Mobilnej. Oznacza to że dla transakcji wykonywanych w Aplikacji Mobilnej poza limitami zdefiniowanymi dla
Aplikacji Mobilnej, dodatkowo (a nie zamiast) sprawdzane są jeszcze limity określone dla kanału Internet.
Przykładowo, plusbank24 odrzuci transakcję zleconą za pomocą Aplikacji Mobilnej, której wartość nie przekracza
żadnego limitu zdefiniowanego dla Aplikacji Mobilnej, ale której wartość wraz z innymi transakcjami realizowanymi
w innych kanałach przekracza limit dzienny obowiązujący dla wszystkich kanałów.

UWAGA
Przez transakcje finansowe, dla których weryfikowane są limity, rozumiane są następujące rodzaje transakcji:
przelew krajowy, przelew ekspresowy SORBNET, , przelew podatkowy do Urzędu Skarbowego, przelew podatkowy
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poza Urząd Skarbowy, przelew internetowy, doładowanie telefonu, , płatność podzielona VAT - przelew krajowy,
płatność podzielona VAT - przelew własny, przelew podatku VAT do US.

11.1.1 Modyfikuj limity dla Aplikacji Mobilnej
Ekran Zmiana limitów dla Aplikacji Mobilnej umożliwia zmianę limitów dla transakcji realizowanych za pomocą
Aplikacji Mobilnej.
Zmiana limitów dla Aplikacji Mobilnej w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 – Definicja limitów dla Aplikacji Mobilnej (patrz: Limity dla Aplikacji Mobilnej).
Krok 2 – Weryfikacja i zatwierdzenie limitów dla Aplikacji Mobilnej (patrz: Zatwierdzanie limitów dla
Aplikacji Mobilnej).

11.1.1.1 Limity dla Aplikacji Mobilnej
Krok 1 z 2 – Definicja limitów dla Aplikacji Mobilnej
Wprowadź limity dla Aplikacji Mobilnej:







Dla pojedynczej transakcji / Obecny wprowadź maksymalną kwotę w PLN pojedynczej transakcji
realizowanej z poziomu Aplikacji Mobilnej, jeżeli pozostawisz pustą wartość zostanie przyjęta kwota
prezentowana w kolumnie Maksymalny (o ile jest określona), pamiętaj, że transakcje realizowane z
poziomu Aplikacji Mobilnej podlegają również limitom określonym w sekcji Twoje limity obowiązujące
we wszystkich kanałach,
Dzienny / Obecny wprowadź maksymalną kwotę wszystkich transakcji realizowanych danego dnia z
poziomu Aplikacji Mobilnej, jeżeli pozostawisz pustą wartość zostanie przyjęta kwota prezentowana w
kolumnie Maksymalny (o ile jest określona), pamiętaj, że transakcje realizowane z poziomu Aplikacji
Mobilnej podlegają również limitom określonym w sekcji Twoje limity obowiązujące we wszystkich
kanałach,
Dzienna liczba transakcji finansowych / Obecny wprowadź maksymalną liczbę wszystkich transakcji
finansowych realizowanych danego dnia z poziomu Aplikacji Mobilnej, jeżeli pozostawisz pustą wartość
zostanie przyjęta kwota prezentowana w kolumnie Maksymalny (o ile jest określona).

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie limitów dla Aplikacji Mobilnej, naciśnij przycisk Dalej
(patrz: Zatwierdzanie limitów dla Aplikacji Mobilnej).
anulować zmianę limitów, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi automatyczne
przekierowanie do ekranu z ustawieniami kontekstu (patrz: Ustawienia kontekstu).

11.1.1.2 Zatwierdzanie limitów dla Aplikacji Mobilnej
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji lokaty
Ekran prezentuje limity dla Aplikacji Mobilnej, pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia
realizacji modyfikacji limitów.

Jeżeli chcesz:






zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Definicja limitów dla Aplikacji Mobilnej, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Limity dla
Aplikacji Mobilnej).
anulować zlecenie modyfikacji limitów dla Aplikacji Mobilnej, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z ustawieniami kontekstu (patrz:
Ustawienia kontekstu).
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Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację modyfikacji limitów, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie modyfikacji limitów
zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 - Definicja limitów dla Aplikacji Mobilnej, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Limity dla
Aplikacji Mobilnej).
anulować zlecenie modyfikacji limitów dla Aplikacji Mobilnej, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z ustawieniami kontekstu (patrz:
Ustawienia kontekstu).

11.1.1.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o wykonaniu modyfikacji limitów dla Aplikacji Mobilnej.
Fakt modyfikacji limitów jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:



powrócić do ustawień kontekstu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Ustawienia kontekstu).

11.1.2 Ustawienia wielopodpisu
Funkcja Wielopodpisu umożliwia klientom instytucjonalnym stworzenie wymogu akceptacji operacji
wykonywanych w IBnet24 przez wiele osób. W zależności jaką liczbę akceptacji zadeklarujemy, tyle rożnych
Użytkowników Klienta będzie musiało zatwierdzić operację, aby została ona wykonana w IBnet24.
Funkcjonalność jest dostępna tylko przy obsłudze rachunku firmowego.
Rozróżniamy dwa rodzaje wielopodpisów:




Finansowy – służy do definiowania wielopodpisów autoryzujących transakcje finansowe:
o Przelewy (w PL oraz walutowe),
o Lokaty:

Założenie lokaty,

Modyfikacja lokaty,

Zerwanie lokaty.
o Zlecenia stałe:

Utworzenie zlecenia stałego,

Modyfikacja zlecenia stałego,

Usunięcie zlecenia stałego .
o Polecenia zapłaty:

Odwołanie zrealizowanego polecenia zapłaty,
o Doładowanie telefonu.
o Wczytanie pliku MPW.
Niefinansowy - służy do definiowania wielopodpisów autoryzujących operacje niefinansowe (możliwe jest
zdefiniowanie tylko jednego wielopodpisu niefinansowego):
o

Polecenia zapłaty:

Dodanie zgody na polecenie zapłaty,

Odwołanie zgody na polecenie zapłaty.
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11.1.2.1 Lista wielopodpisów
Ekran umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie wielopodpisów, z którymi jest powiązany Użytkownik Klienta.
Jeżeli chcesz:


wyszukać wielopodpis to w sekcji Nazwa wielopodpisu wpisz jego nazwę i naciśnij Wyszukaj.

W sekcji Wielopodpisy - wyszukiwania zostaje wyświetlona lista wielopodpisów spełniających wprowadzone
kryteria wyszukiwania.

Dla każdego wielopdopisu prezentowane są:




Nazwa wielopodpisu – zdefiniowana nazwa wielopodpisu,
Rodzaj wielopodpisu – rodzaj wielopodpisu. Dostępne opcje to:
o Finansowy (patrz: Ustawienia wielopodpisu),
o Niefinansowy (patrz: Ustawienia wielopodpisu).
Przypisane rachunki – nazwa rachunku, do którego przypisany jest dany wielopodpis (prezentowana
tylko w przypadku wielopodpisu finansowego).

Jeżeli chcesz:


wyświetlić szczegóły wybranego wielopodpisu oraz zobaczyć listę przypisanych do niego grup oraz
rachunków to wskaż na pole Nazwa wielopodpisu, które jest odnośnikiem do ekranu ze
szczegółami wielopodpisu (patrz: Szczegóły wielopodpisu).

UWAGA
Ekran z listą wielopodpisów jest dostępny tylko dla Użytkownika Klienta pracującego w Aplikacji Klienta w
kontekście Klienta instytucjonalnego.

11.1.2.2 Szczegóły wielopodpisu
Ekran Szczegóły wielopodpisu prezentuje szczegółowe informacje na temat wybranego wielopodpisu.

Plus Bank S.A.
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Na ekranie prezentowane są następujące informacje:








Nazwa wielopodpisu – zdefiniowana nazwa wielopodpisu w ramach Klienta,
Rodzaj wielopodpisu – rodzaj wielopodpisu (patrz: Ustawienia wielopodpisu),
Nazwa grupy UK – nazwa grupy Użytkowników Klienta przypisana do wielopodpisu,
Kwota do – kwota do jakiej dana grupa może autoryzować operację z wykorzystaniem danego
wielopodpisu,
Liczba akceptacji – liczba Użytkowników Klienta, którzy muszą zaakceptować operację, aby została ona
wykonana w IBnet24.
Nazwa - nazwa rachunku, do którego przypisany jest dany wielopodpis.
Numer rachunku – numer rachunku zgodny ze standardem NRB, do którego przypisany jest dany
wielopodpis.

Jeżeli chcesz:


przejść do ekranu z listą wielopodpisów, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Lista wielopodpisów).

11.2 Ustawienia powiadomień
plusbank24 udostępnia funkcjonalność otrzymywania automatycznych powiadomień w przypadku zajścia
określonego zdarzenia dotyczącego wybranych przez Ciebie produktów dostępnych w plusbank24.
Powiadomienia możesz otrzymywać na 2 sposoby:



w postaci SMS wysyłanego na wskazany przez Ciebie numer telefonu komórkowego lub
w postaci wiadomości otrzymywanej na podany przez Ciebie adres e-mail.

Powiadomienia mogą dotyczyć następujących zdarzeń:





obciążenia rachunku,
uznania na rachunku,
transakcji kartą,
odrzucenia transakcji kartą,
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nieudanego logowania do plusbank24 dowolnym kanałem,
zmiany hasła dostępu do plusbank24 w dowolnym kanale,
zbliżającej się płatności rat kredytu,
przekroczenia środków na karcie kredytowej,
zbliżającym się terminie spłaty karty kredytowej,
wznowienia karty kredytowej.

Aktywując usługę powiadomień określasz, w jakiej postaci chcesz je otrzymywać oraz jakich zdarzeń mają
dotyczyć. W przypadku wybranych powiadomień możesz również określić minimalną kwotę operacji, dla której
ma być wysłane powiadomienie. Powiadomienia dotyczące obciążenia na rachunku nie uwzględniają
księgowanych prowizji i opłat.
Powiadomienia są wysyłane:




w przypadku powiadomień w postaci SMS – w godzinach, które określiłeś podczas aktywowania
powiadomień. Dla każdego typu powiadomienia możesz zdefiniować inny przedział czasu, w którym
mają być wysyłane. Jeżeli zdarzenie powodujące wygenerowanie powiadomienia miało miejsce poza
tymi godzinami, to powiadomienie zostanie wysłane w najbliższym przedziale czasowym określonym
przez Ciebie dla danego typu powiadomienia.
w przypadku powiadomień w postaci e-mail – w momencie zajścia zdarzenia związanego z
powiadomieniem (przez całą dobę).

Jeżeli masz aktywowane powiadomienia to w menu głównym w zakładce Ustawienia zobaczysz ekran Szczegóły
powiadomień (patrz: Szczegóły powiadomień), w przeciwnym wypadku zobaczysz ekran Aktywacja
powiadomień (patrz: Aktywacja powiadomień).
plusbank24 udostępnia również funkcjonalność wiadomości automatycznych, które są aktywne niezależnie od
tego czy została włączona usługa powiadomień. Wiadomości wysyłane są drogą SMS lub E-MAIL natychmiast po
zaistnieniu zdarzenia. Generowane automatycznie wiadomości dotyczą:









Wypowiedzenia rachunku,
Odrzucenia realizacji zlecenia stałego,
Odrzucenia realizacji przelewu,
Odrzucenia realizacji polecenia zapłaty,
Zablokowania dostępu,
Zastrzeżenia karty,
Blokady karty,
Odrzucenia operacji plusbank24.

Odebrane wiadomości widoczne są w Aplikacja Klienta w zakładce Poczta (patrz: Wiadomości odebrane).

UWAGA
Opłaty związane z wysyłką powiadomień są zgodne z aktualną Taryfą Prowizji i Opłat dla osób fizycznych oraz
firm dostępną na stronie internetowej PLUS BANK S.A. www.plusbank.pl.

PORADA
Informację o wysłanych powiadomieniach znajdziesz w module Informacje (patrz: Powiadomienia).

11.2.1 Szczegóły powiadomień
Ekran Powiadomienia prezentuje szczegółowe informacje na temat ustawień powiadomień.

Plus Bank S.A.
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Na ekranie prezentowane są następujące informacje:









Status – aktualny status powiadomień,
Kanał dostarczenia EMAIL – informacja czy realizowane są powiadomienia w postaci e-mail,
Email – adres poczty elektronicznej, na który wysyłane są powiadomienia. Prezentowany w przypadku
uruchomionych powiadomień w postaci e-mail.
Kanał dostarczenia SMS – informacja czy realizowane są powiadomienia w postaci SMS,
Numer telefonu – numer telefonu, na który wysyłane są powiadomienia. Prezentowany w przypadku
uruchomionych powiadomień w postaci SMS.
Wysyłaj dalej SMSy po wyczerpaniu abonamentu – informacja czy po wyczerpaniu abonamentu SMSów powiadomienia mają być wciąż wysyłane. Powiadomienia poza abonamentem mogą być dodatkowo
płatne. Więcej informacji w Taryfie Prowizji i Opłat dla osób fizycznych oraz firm. Dla pola Produkty
prezentowane są następujące informacje:
o Nazwa produktu Plus Bank S.A.,
o Nazwa własna produktu – prezentowana w przypadku gdy została zdefiniowana,
o Numer rachunku zgodny ze standardem NRB.
Dla pola Powiadomienia prezentowane są następujące informacje:
o Typ powiadomienia – zdarzenie, którego zajście powoduje wysłanie powiadomienia,
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Kwota minimalna – minimalna kwota, od której ma być wysłane powiadomienie,
Wysłanie SMS – przedział czasowy, w którym są wysyłane powiadomienia w postaci SMS.

Jeżeli chcesz:



zrezygnować z powiadomień, naciśnij przycisk Rezygnuj (patrz: Rezygnacja z powiadomień).
zmodyfikować powiadomień, naciśnij przycisk Modyfikuj (patrz: Modyfikacja powiadomień).

11.2.2 Aktywacja powiadomień
Ekran Aktywacja powiadomień umożliwia aktywację powiadomień w plusbank24.
Aktywacja powiadomień jest czynnością realizowana w dwóch krokach.



Krok 1 – Wprowadzenie ustawień powiadomień (patrz: Wprowadzenie ustawień).
Krok 2 – Weryfikacja i zatwierdzenie powiadomień (patrz: Zatwierdzenie powiadomień).

11.2.2.1 Wprowadzenie ustawień powiadomień
Krok 1 – Wprowadzenie ustawień powiadomień
Wprowadź ustawienia dla powiadomień:








Kanał dostarczania EMAIL – zaznacz to pole, aby otrzymywać powiadomienia w postaci e-mail. Jeżeli
masz już zdefiniowany adres poczty elektronicznej w plusbank24, pole Email wypełni się automatycznie.
W przeciwnym przypadku w pole Email wprowadź adres poczty elektronicznej, na który chcesz
otrzymywać powiadomienia. W adresie musi występować symbol @.
Kanał dostarczania SMS – zaznacz to pole, aby otrzymywać powiadomienia w postaci SMS. pole
Numer telefonu wypełni się automatycznie numerem telefonu do autoryzacji operacji.
Wysyłaj dalej SMSy po wyczerpaniu abonamentu – zaznacz to pole, aby po wyczerpaniu
abonamentu SMS-ów powiadomienia były wciąż wysyłane.
Produkty – wybierz, dla jakich produktów chcesz aktywować powiadomienia. Na liście zobaczysz
produkty udostępnione w danym kontekście w jakimkolwiek kanale dostępu plusbank24:
o wszystkie swoje rachunki w każdej walucie,
o rachunki kart kredytowych,
o kredyty.
W polu Powiadomienia możliwe opcje do wyboru to:
o Typ powiadomienia – wybierz typy operacji, o których chcesz być informowany. Możliwe opcje
to:

Obciążenie – zaksięgowane obciążenie na rachunku. Przy zaznaczeniu tej opcji
należy wprowadzić kwotę minimalną w polu Kwota minimalna,

Uznanie – zaksięgowane uznanie na rachunku. Przy zaznaczeniu tej opcji należy
wprowadzić kwotę minimalną w polu Kwota minimalna,

Transakcja kartą – autoryzacja transakcji kartą kredytową lub debetową. Przy
zaznaczeniu tej opcji należy wprowadzić kwotę minimalną w polu Kwota minimalna,

Odrzucenie transakcji kartą – odrzucenie transakcji kartą kredytową i debetową.
Przy zaznaczeniu tej opcji należy wprowadzić kwotę minimalną w polu Kwota
minimalna,

Nieudane logowanie do plusbank24 – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać informacje
o nieudanej próbie logowanie do plusbank24 zakładając, że podany identyfikator był
prawidłowy,

Zmiana hasła – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać informacje o udanej zmianie hasła
do plusbank24 w dowolnym kanale dostępu,

Zbliżająca się płatność rat kredytu – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać informacje o
zbliżającej się płatności kredytu (na liście produktów musi być zaznaczony rachunek
kredytowy),

Przekroczenie środków na kracie kredytowej – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać
informacje o przekroczeniu środków na karcie kredytowej,

Plus Bank S.A.
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Data terminu spłaty karty kredytowej – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać
informacje o terminie spłaty karty kredytowej,

Potwierdzenie wznowienia karty kredytowej – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać
informacje o wznowieniu karty kredytowej.
Kwota minimalna – kwota minimalna operacji, od jakiej mają być wysyłane zdefiniowane
powiadomienia. W przypadku gdy definiujemy kwotę minimalną dla transakcji na rachunku w
walucie innej niż PLN, Bank dokona przeliczenia, po obowiązującym w danym dniu średnim
kursie NBP.
Wysyłanie SMS – przedział czasu w ciągu doby, w którym otrzymywane są powiadomienia w
postaci SMS (patrz: Ustawienia powiadomień). Dostępne są tylko pełne godziny, które możesz
wybrać z listy:

od – godzina, od której będą wysyłane powiadomienia,

do – godzina, do której będą wysyłane powiadomienia.


o

o
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Jeżeli chcesz:





przejść do Krok 2 – Weryfikacja i zatwierdzenie powiadomień, naciśnij przycisk Dalej (patrz:
Zatwierdzenie powiadomień).
zaznaczyć wszystkie typy powiadomień, naciśnij przycisk Zaznacz wszystko.
odznaczyć wszystkie typy powiadomień, naciśnij przycisk Odznacz wszystko.
anulować aktywację powiadomień, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję aktywacji
powiadomień.

UWAGA
Adres poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane powiadomienia możesz zmienić korzystając z ekranu
Modyfikuj dane korespondencyjne (patrz: Modyfikuj dane korespondencyjne).

UWAGA
Powiadomienia Nieudane logowanie oraz Zmiana hasła, nie są zależne od kontekstu, w jakim pracujesz w

Plus Bank S.A.
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plusbank24. Możesz je aktywować tylko w jednym kontekście. Informacje o tego typu powiadomieniach będą
widoczne na liście powiadomień jedynie w tym kontekście, w którym są one aktywne.

UWAGA
W polu Kwota minimalna należy wpisać kwotę bez znaków +/-. Kwota minimalna musi być większa lub równa
zeru oraz wyrażona w walucie PLN.

PORADA
Dla każdego typu powiadomienia możesz zdefiniować inny przedział czasu, w którym mają być wysyłane. Chcąc
otrzymywać powiadomienia całą dobę należy ustawić przedział czasowy od 00:00 do 24:00. Dotyczy tylko
powiadomień przesyłanych w postaci SMS.

11.2.2.2 Zatwierdzenie powiadomień
Krok 2 z 2 – Weryfikacja i zatwierdzenie powiadomień
Ekran prezentuje wprowadzone w poprzednim kroku ustawienia powiadomień, pozwalając na ich weryfikację
przed zatwierdzeniem.
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Jeżeli chcesz:





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS. W plusbank24 metody autoryzacji
operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 – Wprowadzenie ustawień powiadomień, naciśnij przycisk Wstecz (patrz:
Wprowadzenie ustawień).
anulować zlecenie aktywacji powiadomień, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z Aktywacją powiadomień (patrz: Aktywacja
powiadomień).

Plus Bank S.A.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

119/230

11. Ustawienia

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:



W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji. Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to
wpisanie hasła, jakie otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź zlecenie aktywacji powiadomień, naciskając przycisk Zatwierdź. Powiadomienia zostaną
aktywowane w plusbank24.

Jeżeli chcesz:



przejść do Krok 1 – Wprowadzenie ustawień powiadomień., naciśnij przycisk Wstecz (patrz:
Wprowadzenie ustawień).
anulować autoryzację aktywacji powiadomień, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z Aktywacją powiadomień (patrz: Aktywacja
powiadomień).

11.2.2.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu aktywacji powiadomień.
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Fakt aktywacji powiadomień jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:


przejść do ekranu ze szczegółami powiadomień, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Szczegóły
powiadomień).

11.2.3 Modyfikacja powiadomień
Ekran Modyfikacja powiadomień umożliwia modyfikację powiadomień.
Modyfikacja powiadomień w plusbank24 jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.



Krok 1 – Modyfikacja powiadomień (patrz: Modyfikacja ustawień).
Krok 2 – Weryfikacja i zatwierdzenie modyfikacji powiadomień (patrz: Zatwierdzenie modyfikacji
powiadomienia).

11.2.3.1 Modyfikacja ustawień
Krok 1 – Modyfikacja powiadomień
Wprowadź ustawienia powiadomień, które chcesz zmodyfikować:







Kanał dostarczenia EMAIL – zaznacz to pole, aby otrzymywać powiadomienia w postaci e-mail. Jeżeli
masz już zdefiniowany adres poczty elektronicznej w plusbank24, pole Email wypełni się automatycznie.
W przeciwnym przypadku w pole Email wprowadź adres poczty elektronicznej, na który chcesz
otrzymywać powiadomienia. W adresie musi występować symbol @.
Kanał dostarczania SMS – zaznacz to pole, aby otrzymywać powiadomienia w postaci SMS. Jeżeli
masz już zdefiniowany numer telefonu w plusbank24, pole Numer telefonu wypełni się automatycznie.
W przeciwnym przypadku w pole Numer telefonu wprowadź 11-o cyfrowy numer telefonu, na który
chcesz otrzymywać powiadomienia (numer telefonu należy wprowadzić w postaci: +48123456789 nie
używając spacji).
Wysyłaj dalej SMSy po wyczerpaniu abonamentu – zaznacz to pole, aby po wyczerpaniu
abonamentu SMS-ów powiadomienia były wciąż wysyłane.
Produkty – wybierz, dla jakich produktów chcesz aktywować powiadomienia. Na liście zobaczysz
produkty udostępnione w danym kontekście w jakimkolwiek kanale dostępu plusbank24:
o wszystkie swoje rachunki w każdej walucie,
o rachunki kart kredytowych,
o kredyty.

Plus Bank S.A.
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W polu Powiadomienia możliwe opcje do wybory to:
o Typ powiadomienia – wybierz typy operacji, o których chcesz być informowany. Możliwe opcje
to:

Obciążenie – obciążenie na rachunku. Przy zaznaczeniu tej opcji należy wprowadzić
kwotę minimalną w polu Kwota minimalna.

Uznanie – uznanie na rachunku. Przy zaznaczeniu tej opcji należy wprowadzić kwotę
minimalną w polu Kwota minimalna.

Transakcja kartą – transakcja kartą kredytową i debetową. Przy zaznaczeniu tej opcji
należy wprowadzić kwotę minimalną w polu Kwota minimalna.

Odrzucenie transakcji kartą – odrzucenie transakcji kartą kredytową i debetową.
Przy zaznaczeniu tej opcji należy wprowadzić kwotę minimalną w polu Kwota
minimalna.

Nieudane logowanie do plusbank24 – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać informacje
o nieudanej próbie logowanie do plusbank24 zakładając, że podany identyfikator był
prawidłowy,

Zmiana hasła – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać informacje o udanej zmianie hasła
do plusbank24 w jakimkolwiek kanale dostępu,

Zbliżająca się płatność rat kredytu – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać informacje o
zbliżającej się płatności kredytu,

Przekroczenie środków na kracie kredytowej – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać
informacje o przekroczeniu środków na karcie kredytowej,

Data terminu spłaty karty kredytowej – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać
informacje o terminie spłaty karty kredytowej,

Potwierdzenie wznowienia karty kredytowe – zaznacz tą opcję, aby otrzymywać
informacje o wznowieniu karty kredytowej.
o Kwota minimalna – kwota minimalna operacji, od jakiej mają być wysyłane zdefiniowane
powiadomienia. W przypadku gdy definiujemy kwotę minimalną dla transakcji na rachunku w
walucie innej niż PLN, Bank dokona przeliczenia, po obowiązującym w danym dniu średnim
kursie NBP.
o Wysyłanie SMS – przedział czasu w ciągu doby, w którym otrzymywane są powiadomienia w
postaci SMS (patrz: Ustawienia powiadomień). Wybierz z listy:

od – godzina, od której będą wysyłane powiadomienia,

do – godzina, do której będą wysyłane powiadomienia.
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Jeżeli chcesz:

Plus Bank S.A.
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przejść do Krok 2 – Weryfikacja i zatwierdzenie modyfikacji powiadomienia, naciśnij przycisk Dalej
(patrz: Zatwierdzenie modyfikacji powiadomienia).
zaznaczyć wszystkie typy powiadomień, naciśnij przycisk Zaznacz wszystko.
odznaczyć wszystkie typy powiadomień, naciśnij przycisk Odznacz wszystko.
anulować modyfikację powiadomień, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu, ze szczegółami powiadomień (patrz: Szczegóły powiadomień).

UWAGA
Adres poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane powiadomienia możesz zmienić korzystając z ekranu
Modyfikuj dane korespondencyjne (patrz: Modyfikuj dane korespondencyjne).

UWAGA
Powiadomienia Nieudane logowanie oraz Zmiana hasła, nie są zależne od kontekstu, w jakim pracujesz w
plusbank24. Możesz je aktywować tylko w jednym kontekście. Informacje o tego typu powiadomieniach będą
widoczne na liście powiadomień jedynie w tym kontekście, w którym są one aktywne.

UWAGA
W polu Kwota minimalna należy wpisać kwotę bez znaków +/-. Kwota minimalna musi być większa lub równa
zeru oraz wyrażona w walucie PLN.

PORADA
Dla każdego typu powiadomienia możesz zdefiniować inny przedział czasu, w którym mają być wysyłane. . Chcąc
otrzymywać powiadomienia całą dobę należy ustawić przedział czasowy od 00:00 do 24:00. Dotyczy tylko
powiadomień przesyłanych w postaci SMS.

11.2.3.2 Zatwierdzenie modyfikacji powiadomienia
Krok 2 z 2 – Weryfikacja i zatwierdzenie modyfikacji powiadomienia
Ekran prezentuje wprowadzone w poprzednim kroku zmodyfikowane ustawienia powiadomień, pozwalając na ich
weryfikację przed zatwierdzeniem.
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Jeżeli chcesz:





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS. W plusbank24 metody autoryzacji
operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 – Modyfikacja powiadomień, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Modyfikacja
ustawień).
anulować zlecenie modyfikacji powiadomień, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, ze szczegółami powiadomień (patrz: Szczegóły
powiadomień).

Plus Bank S.A.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

125/230

11. Ustawienia

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:



W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji. Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to
wpisanie hasła, jakie otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź zlecenie modyfikacji powiadomień, naciskając przycisk Zatwierdź. Powiadomienia zostaną
zmodyfikowane w plusbank24.

Jeżeli chcesz:



przejść do Krok 1 – Modyfikacja powiadomień, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Modyfikacja
ustawień).
anulować autoryzację modyfikacji powiadomień, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, ze szczegółami powiadomień (patrz: Szczegóły
powiadomień).

11.2.3.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu zmodyfikowania powiadomień.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

PLUS BANK S.A.

11. Ustawienia

126/230

Fakt zmodyfikowania powiadomień jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:


przejść do ekranu ze szczegółami powiadomień, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Szczegóły
powiadomień).

11.2.4 Rezygnacja z powiadomień
Ekran Rezygnacja z powiadomień umożliwia rezygnację z powiadomień.
Rezygnacja z powiadomień w plusbank24 jest czynnością realizowaną w jednym kroku.


Krok 1 – Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia rezygnacji z powiadomień (patrz: Zatwierdzenie rezygnacji
z powiadomień).

11.2.4.1 Zatwierdzenie rezygnacji z powiadomień
Krok 1 z 1 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia rezygnacji z powiadomień
Ekran Rezygnacja z powiadomień prezentuje ustawienia powiadomień, pozwalając na ich weryfikację przed
zleceniem rezygnacji z powiadomień.

Plus Bank S.A.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

127/230

11. Ustawienia

Jeżeli chcesz:




zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS. W plusbank24 metody autoryzacji
operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
rozdziale Metody autoryzacji operacji.
anulować zlecenie rezygnacji z powiadomień, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z listą powiadomień (patrz: Lista powiadomień).
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Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:



W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji. Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to
wpisanie hasła, jakie otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź zlecenie rezygnacji z powiadomień, naciskając przycisk Zatwierdź. Powiadomienia zostaną
dezaktywowane w plusbank24.

Jeżeli chcesz:


anulować autoryzację rezygnacji z powiadomień, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane
i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, ze szczegółami powiadomień (patrz: Szczegóły
powiadomień).

UWAGA
Powiadomienia SMS oczekujące na wysłanie ze względu na przedział czasowy zostaną dostarczone pomimo
rezygnacji z usługi powiadomień.

Plus Bank S.A.
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11.2.4.2 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu rezygnacji z powiadomień.
Fakt rezygnacji z powiadomień jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:


przejść do ekranu z aktywacją powiadomień, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Aktywacja powiadomień).

11.3 Ustawienia aplikacji
Funkcjonalność umożliwia samodzielne zdefiniowanie ustawień dotyczących wyglądu Aplikacji Klienta dla każdego
z Twoich kontekstów. Ustawienia te dotyczą:



zawartości i wyglądu strony startowej,
kolejności produktów bankowych prezentowanych na listach w Aplikacji Klienta.

11.3.1 Ustawienia strony startowej
Ekran Ustawienia strony startowej plusbank24 pozwala na zdefiniowanie zawartości i wyglądu strony startowej
(patrz: Strona startowa).
Strona startowa Aplikacji Klienta może zawierać następujące elementy:






menu Ulubione – zawierające linki do wybranych funkcji Aplikacji Klienta (patrz: Ulubione),
skróconą listę rachunków,
skrócona lista lokat,
skrócona lista kart debetowych,
skrócona lista wiadomości.

Definiując wygląd strony startowej możesz określić widoczność i kolejność powyższych list, przy następujących
założeniach:



menu Ulubione jest zawsze widoczna na stronie startowej,
pozostałe listy są listami skróconymi, tzn. zawierają maksymalnie 3 elementy,
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listy produktów bankowych są widoczne na stronie startowej, o ile posiadasz uprawnienia do tych
produktów,
jeżeli nie posiadasz żadnego produktu bankowego do wyświetlenia na wybranej liście, na stronie startowej
zobaczysz pustą listę danego typu,
na stronie startowej musi się znajdować przynajmniej 1 lista z wyżej wymienionych list skróconych.

Ekran składa się z dwóch części:





Zawartość strony startowej - prezentuje aktualną zawartość strony, na której domyślnie widnieją:
o Wiadomości,
o Rachunki,
o Lokaty
Dostępne listy - prezentuje wszystkie dostępne dla Twojego kontekstu listy, które można wyświetlić na
stronie startowej.

Jeżeli chcesz:







dodać listę do wyświetlania na stronie startowej, przeciągnij myszką listę z sekcji Dostępne listy do sekcji
Zawartość strony startowej,
usunąć listę z sekcji Zawartość strony startowej, naciśnij X znajdujący się obok nazwy listy,
zmienić kolejność list na stronie startowej, przeciągnij wybraną listę w docelowe miejsce w sekcji
Zawartość strony startowej,
przywrócić domyślną widoczność list, naciśnij przycisk Przywróć domyślne, Zostaniesz od razu
przełączony na stronę startową Aplikacji Klienta, której wygląd będzie zgodny z ustawieniami
domyślnymi.
zapisać wprowadzone zmiany, naciśnij przycisk Zatwierdź. Zostaniesz od razu przełączony na stronę
startową Aplikacji Klienta, której wygląd jest zmieniony zgodnie z wprowadzonymi przez Ciebie
ustawieniami.

Plus Bank S.A.
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UWAGA
Jeżeli wprowadziłeś zmiany dotyczące wyglądu strony startowej, ale nie zatwierdziłeś ich przyciskiem Zatwierdź i
przełączyłeś się na stronę startową, jej wygląd nie będzie uwzględniał wprowadzonych przez Ciebie zmian.

UWAGA
Kolejność list możesz zmieniać bezpośrednio na stronie startowej Aplikacji Klienta za pomocą strzałek znajdujących
się na pasku narzędzi (patrz: Strona startowa). Zmiany wykonane na stronie startowej są automatycznie widoczne
na ekranie Ustawienia strony startowej.

UWAGA
Domyślnie na stronie startowej znajdują się skrócone listy wiadomości, rachunków i lokat.

11.3.2 Kolejność produktów na listach
Ekran Kolejność produktów na listach pozwala na zdefiniowanie kolejności rachunków i lokat, która będzie
obowiązywać:



na listach widocznych na stronie startowej (patrz: Strona startowa),
na listach rachunków i lokat widocznych w modułach Rachunki i Lokaty.

Na ekranie prezentowane są dwie sekcje – Kolejność rachunków i Kolejność lokat, zawierające Twoje produkty
widoczne w danym kontekście. Możesz dowolnie ustawić kolejność wyświetlania tych produktów na listach.
Jeżeli chcesz:
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wyznaczyć kolejność produktów, przeciągnij dany produkt na liście.
przywrócić domyślne ustawienie, naciśnij przycisk Przywróć domyślne. Zostaniesz od razu przełączony
na startową Aplikacji Klienta z ustawieniami domyślnymi dotyczącymi kolejności rachunków i lokat.
zapisać wprowadzone zmiany, naciśnij przycisk Zatwierdź. Zostaniesz od razu przełączony na stronę
startową Aplikacji Klienta, na której kolejność rachunków i lokat jest zmieniona zgodnie z
wprowadzonymi przez Ciebie ustawieniami.

UWAGA
Na ekranie prezentowane są wszystkie rachunki i lokaty dostępne dla Ciebie w danym kontekście.
UWAGA
Ustawienie domyślne to wyjściowe uporządkowanie produktów według waluty (najpierw prezentowane są rachunki
w PLN) i według numeru (rosnąco w przypadku rachunków, a malejąco w przypadku lokat). Powrót do ustawień
domyślnych powoduje, że kolejność, którą ustawiłeś na ekranie przestaje obowiązywać.

11.4 Ustawienia szablonów
Funkcjonalność Ustawień szablonów umożliwia definiowanie własnych szablonów eksportów i importów
wykorzystywanych w plusbank24 w danym kontekście.
Możesz zdefiniować następujące własne szablony importu:









Odbiorca krajowy.
Płatnik podatku.
Przelew krajowy.
Przelew podatkowy do US.
Przelew własny.
Płatność podzielona VAT - przelew krajowy
Płatność podzielona VAT - przelew własny
Przelew podatku VAT do US

Możesz zdefiniować następujące własne szablony eksportu:










Historia sald (niedostępny w kontekście detalicznym).
Lista operacji.
Lista rachunków.
Odbiorca krajowy.
Płatnik podatku.
Transakcje na karcie debetowej.
Transakcje na karcie kredytowej (dostępny tylko w kontekście detalicznym).
Transakcje na rachunku.
Wyciągi.

11.4.1 Własne szablony importu
Ekran Własne szablony importu umożliwia przeglądanie zdefiniowanych w danym kontekście własnych
szablonów importu. Posiadanie własnych szablonów importu ułatwia importowanie danych w plusbank24, gdyż
możesz je zaimportować na podstawie zdefiniowanych przez siebie plików.
Domyślnie na ekranie prezentowane są wszystkie własne szablony importu spełniające domyślne kryteria
wyszukiwania.
Aby wyszukać własne szablony importu wykonaj następujące czynności:

Plus Bank S.A.
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W polu Typ szablonu możesz wybrać jeden z możliwych typów szablonów importu.
W polu Nazwa wpisz nazwę własnego szablonu importu zdefiniowaną przez Ciebie przy jego tworzeniu
(pełna nazwa lub tylko jej część). Na liście własnych szablonów importu wyświetlone zostaną dane tylko
tego szablonu. Jeżeli pole pozostawisz puste, na liście własnych szablonów importu pojawią się
wszystkie własne szablony importu o wskazanym wyżej typie.
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaje wyświetlona lista własnych szablonów importu spełniających
wprowadzone kryteria wyszukiwania.

Dla każdego zdefiniowanego własnego szablonu importu prezentowane są:




Typ szablonu - typ zdefiniowanego szablonu importu.
Nazwa - zdefiniowana nazwa szablonu importu.

Jeżeli chcesz:







wyświetlić szczegółowe dane wybranego własnego szablonu importu, to wskaż na pole Nazwa. Pole
Nazwa jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybranym własnym
szablonem importu (patrz: Szczegóły własnego szablonu importu).
zmodyfikować dane wybranego własnego szablonu importu, naciśnij odnośnik Modyfikuj (patrz:
Modyfikuj własny szablon importu).
usunąć własny szablon importu, naciśnij odnośnik Usuń (patrz: Usuń własny szablon importu).
utworzyć nowy własny szablon importu na podstawie istniejącego własnego szablonu importu, naciśnij
odnośnik Kopiuj, zostanie otwarty ekran umożliwiający dodanie nowego szablonu importu z
podstawionymi domyślnymi wartościami z wybranego szablonu (patrz: Utwórz własny szablon importu).
utworzyć nowy własny szablon importu, naciśnij przycisk Dodaj szablon (patrz: Utwórz własny szablon
importu).

11.4.2 Szczegóły własnego szablonu importu
Ekran Szczegóły własnego szablonu importu prezentuje szczegółowe informacje na temat zdefiniowanego
własnego szablonu importu.
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Na ekranie prezentowane są następujące informacje:













Nazwa - zdefiniowana przez użytkownika nazwa dla szablonu,
Typ szablonu – typ własnego szablonu importu,
Format szablonu – format zdefiniowanego własnego szablonu importu,
Standard kodowania – zdefiniowany standard kodowania danych w importowanym pliku,
Pomiń pierwszy wiersz – określenie czy podczas importu ma być pominięty pierwszy wiersz pliku (np.
gdy plik zawiera nagłówek),
Separator pól - zdefiniowany separator pól w pliku z danymi,
Znak wydzielający wartości - zdefiniowany znak wydzielający wartości w pliku z danymi,
Separator kwot (dziesiętny) – zdefiniowany separator dziesiętny kwot,
Separator kwot (tysięczny) – zdefiniowany separator tysięczny kwot,
Zawartość szablonu – zdefiniowana lista pól własnego szablonu importu. Kolejność pól na liście określa
ich kolejność w pliku.
Dostępne pola – maksymalna lista pól, które mogą być wybrane do szablonu importu podczas jego
definiowania.

Jeżeli chcesz:





wyświetlić listę własnych szablonów importu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Własne szablony importu).
zmodyfikować dane wybranego własnego szablonu importu, naciśnij przycisk Modyfikuj (patrz:
Modyfikuj własny szablon importu).
usunąć własny szablon importu, naciśnij przycisk Usuń (patrz: Usuń własny szablon importu).
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11.4.3 Utwórz własny szablon importu
Ekran Dodanie własnego szablonu importu umożliwia utworzenie nowego własnego szablonu importu.
Utworzony przez Ciebie własny szablon importu będzie dostępny dla wszystkich osób mających dostęp do tego
samego kontekstu.
Utworzenie nowego własnego szablonu importu w plusbank24 jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 - Wprowadzenie danych własnego szablonu importu (patrz: Dane własnego szablonu importu).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia utworzenia własnego szablonu importu (patrz:
Zatwierdzanie własnego szablonu importu).

11.4.3.1 Dane własnego szablonu importu
Krok 1 z 2 - Wprowadzenie danych własnego szablonu importu
Wprowadź dane nowego własnego szablonu importu:












Nazwa – wprowadź własną nazwę szablonu importu,
W polu Typ szablonu wybierz typ szablonu który chcesz dodać,
W polu Standard kodowania wybierz jeden z dostępnych standardów kodowania znaków w pliku,
W polu Pomiń pierwszy wiersz wybierz czy chcesz aby podczas importu był pomijany pierwszy wiersz
z danymi (np. gdy wiersz zawiera nagłówek),
W polu Separator pól wybierz separator jaki będzie oddzielał poszczególne pola w pliku.
W polu Znak wydzielający wartości wybierz znak w który będę ograniczone wartości poszczególnych
pól.
W polu Separator kwot (dziesiętny) wybierz separator części dziesiętny wartości kwotowych.
W polu Separator kwot (tysięczny) wybierz separator tysięczny wartości kwotowych.
W polu Format daty wybierz format pól z datami.
W polu Zawartość szablonu określ pola oraz ich kolejność jakie mają być w pliku importowym. Możliwe
pola do wyboru dostępne są w polu Dostępne pola. Każde pole może być wybrane tylko raz. Wyjątek
stanowi pole Pole ignorowane, które może być wybrane kilkukrotnie.
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Jeżeli chcesz:







dodać pole do definicji własnego szablonu importu, przeciągnij myszką pole z sekcji Dostępne pola do
sekcji Zawartość szablonu,
usunąć pole z sekcji Zawartość szablonu, naciśnij X znajdujący się obok nazwy pola,
zmienić kolejność pól w definicji własnego szablonu importu, przeciągnij wybrane pole w docelowe
miejsce w sekcji Zawartość szablonu,
przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia utworzenia własnego szablonu importu,
naciśnij przycisk Dalej (patrz: Zatwierdzanie własnego szablonu importu).
anulować zlecenie utworzenia własnego szablonu importu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z listą własnych szablonów importu (patrz:
Własne szablony importu).

UWAGA
W polu Zawartość szablonu muszą się znaleźć wszystkie pola, których wypełnienie jest zawsze obowiązkowe
podczas wprowadzenia danych z poziomu dedykowanych ekranów.
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UWAGA
W polu Zawartość szablonu każde pole może znaleźć się dokładnie jeden raz za wyjątkiem pola Pole ignorowane,
które może wystąpić dowolną ilość razy. Pola takie podczas importu będą ignorowane.

UWAGA
Utworzony przez Ciebie własny szablon importu będzie dostępny dla wszystkich osób mających dostęp do tego
samego kontekstu.

11.4.3.2 Zatwierdzanie własnego szablonu importu
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia utworzenia własnego szablonu importu
Ekran prezentuje wprowadzone w poprzednim kroku dane tworzonego własnego szablonu importu, pozwalając na
ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia realizacji utworzenia własnego szablonu importu.

Jeżeli chcesz:





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź.
przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych własnego szablonu importu, naciśnij przycisk Wstecz
(patrz: Dane własnego szablonu importu).
anulować zlecenie utworzenia własnego szablonu importu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z listą własnych szablonów importu (patrz:
Własne szablony importu).
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11.4.3.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o utworzeniu własnego szablonu importu.
Fakt utworzenia własnego szablonu importu jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:



powrócić do listy zdefiniowanych własnych szablonów importu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Własne
szablony importu).

11.4.4 Modyfikuj własny szablon importu
Ekran Modyfikacja własnego szablonu importu umożliwia modyfikację danych własnego szablonu importu.
Przycisk Modyfikuj dostępny jest na ekranach:




z listą własnych szablonów importu (patrz: Własne szablony importu),
ze szczegółowymi danymi własnego szablonu importu (patrz: Szczegóły własnego szablonu importu).

Modyfikacja danych własnego szablonu importu w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 - Wprowadzenie danych własnego szablonu importu (patrz: Dane własnego szablonu importu).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji własnego szablonu importu (patrz:
Zatwierdzanie własnego szablonu importu).

11.4.4.1 Dane własnego szablonu importu
Krok 1 z 2 - Wprowadzenie danych własnego szablonu importu
Ekran prezentuje dane własnego szablonu importu, pozwalając na ich modyfikację.
Jedynym polem, którego nie można modyfikować jest Format szablonu.
Dane, które możesz modyfikować to:









Nazwa – zmień własną nazwę szablonu importu,
W polu Typ szablonu zmień typ szablonu który chcesz dodać,
W polu Standard kodowania zmień jeden z dostępnych standardów kodowania znaków w pliku,
W polu Pomiń pierwszy wiersz zmień czy chcesz aby podczas importu był pomijany pierwszy wiersz z
danymi (np. gdy wiersz zawiera nagłówek),
W polu Separator pól zmień separator jaki będzie oddzielał poszczególne pola w pliku.
W polu Znak wydzielający wartości zmień znak w który będę ograniczone wartości poszczególnych
pól.
W polu Separator kwot (dziesiętny) zmień separator części dziesiętny wartości kwotowych.
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W polu Separator kwot (tysięczny) zmień separator tysięczny wartości kwotowych.
W polu Format daty zmień format pól z datami.
W polu Zawartość szablonu zmień pola oraz ich kolejność jakie mają być w pliku importowym. Możliwe
pola do wyboru dostępne są w polu Dostępne pola. Każde pole może być wybrane tylko raz. Wyjątek
stanowi pole Pole ignorowane, które może być wybrane kilkukrotnie.

Jeżeli chcesz:







dodać pole do definicji własnego szablonu importu, przeciągnij myszką pole z sekcji Dostępne pola do
sekcji Zawartość szablonu,
usunąć pole z sekcji Zawartość szablonu, naciśnij X znajdujący się obok nazwy pola,
zmienić kolejność pól w definicji własnego szablonu importu, przeciągnij wybrane pole w docelowe
miejsce w sekcji Zawartość szablonu,
przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji własnego szablonu importu,
naciśnij przycisk Dalej (patrz: Zatwierdzanie własnego szablonu importu),
anulować zlecenie modyfikacji danych własnego szablonu importu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie
zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z którego uruchomiłeś funkcję
modyfikacji własnego szablonu importu.
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11.4.4.2 Zatwierdzanie własnego szablonu importu
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji własnego szablonu importu
Ekran prezentuje wprowadzone w poprzednim kroku dane modyfikowanego własnego szablonu importu,
pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia realizacji modyfikacji własnego szablonu importu.

Jeżeli chcesz :





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź.
przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych własnego szablonu importu, naciśnij przycisk Wstecz
(patrz: Dane własnego szablonu importu),
anulować zlecenie modyfikacji własnego szablonu importu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z którego uruchomiłeś funkcję modyfikacji
własnego szablonu importu.

11.4.4.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o modyfikacji danych własnego szablonu importu.
Fakt modyfikacji własnego szablonu importu jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Plus Bank S.A.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

141/230

11. Ustawienia

Jeżeli chcesz:



powrócić do listy zdefiniowanych własnych szablonów importu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Własne
szablony importu).

11.4.5 Usuń własny szablon importu
Ekran Usunięcie własnego szablonu importu umożliwia usunięcie własnego szablonu importu.
Przycisk Usuń dostępny jest na ekranach:




z listą własnych szablonów importu (patrz: Własne szablony importu),
ze szczegółowymi danymi własnego szablonu importu (patrz: Szczegóły własnego szablonu importu).

Usunięcie własnego szablonu importu w plusbank24, jest czynnością realizowaną w jednym kroku.



Krok 1 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia usunięcia własnego szablonu importu (patrz:
Zatwierdzanie własnego szablonu importu).

11.4.5.1 Zatwierdzanie własnego szablonu importu
Krok 1 z 1 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia usunięcia własnego szablonu importu
Ekran prezentuje dane własnego szablonu importu, pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia
realizacji usunięcia własnego szablonu importu.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

PLUS BANK S.A.

11. Ustawienia

142/230

Jeżeli chcesz:




zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź.
anulować zlecenie usunięcia własnego szablonu importu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z którego uruchomiłeś funkcję usunięcia
własnego szablonu importu.

11.4.5.2 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o usunięciu własnego szablonu importu.
Fakt usunięcia własnego szablonu importu jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:



powrócić do listy zdefiniowanych własnych szablonów importu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Własne
szablony importu).

11.4.6 Ustawienia domyślnych szablonów importu
Ekran Domyślne szablony importu plusbank24 pozwala na zdefiniowanie (wskazanie) domyślnych szablonów
importu.
Wskazać domyślny szablon importu możesz dla każdej z następujących grup:





Odbiorca krajowy – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym kontekście
(patrz: Własne szablony importu) własne szablony importu o typie Odbiorca krajowy. Wybrany przez
Ciebie szablon będzie domyślnym szablonem importu dla funkcji importu odbiorców (patrz: Import
odbiorców).
Płatnik podatku – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym kontekście (patrz:
Własne szablony importu) własne szablony importu o typie Płatnik podatku. Wybrany przez Ciebie szablon
będzie domyślnym szablonem importu dla funkcji importu płatników podatku (patrz: Import płatników).
Przelewy – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym kontekście (patrz:
Własne szablony importu) własne szablony importu o typie, Przelew krajowy, Przelew podatkowy do US,
Przelew własny, Płatność podzielona VAT - przelew krajowy, Płatność podzielona VAT - przelew własny,
Przelew podatku VAT do US. Wybrany przez Ciebie szablon będzie domyślnym szablonem importu dla
funkcji importu przelewów (patrz: Import przelewów).

Jeżeli chcesz:



zapisać wprowadzone zmiany, naciśnij przycisk Ustaw jako domyślne.

UWAGA
Jeżeli wprowadziłeś zmiany dotyczące domyślnych szablonów importu, ale nie zatwierdziłeś ich przyciskiem Ustaw
jako domyślne zmiany nie zostaną zapisane.

UWAGA
Wybrane domyślne szablony importu będą Twoimi domyślnymi szablonami importu w danym kontekście.
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11.4.7 Własne szablony eksportu
Ekran Własne szablony eksportu umożliwia przeglądanie zdefiniowanych w danym kontekście własnych
szablonów eksportu. Posiadanie własnych szablonów eksportu ułatwia eksportowanie danych z plusbank24, gdyż
możesz je eksportować na podstawie zdefiniowanych przez siebie definicji.
Domyślnie na ekranie prezentowane są wszystkie własne szablony eksportu spełniające domyślne kryteria
wyszukiwania.
Aby wyszukać własne szablony eksportu wykonaj następujące czynności:






W polu Typ szablonu możesz wybrać jeden z możliwych typów szablonów eksportu.
W polu Nazwa wpisz nazwę własnego szablonu eksportu zdefiniowaną przez Ciebie przy jego tworzeniu
(pełna nazwa lub tylko jej część). Na liście własnych szablonów eksportu wyświetlone zostaną dane
tylko tego szablonu. Jeżeli pole pozostawisz puste, na liście własnych szablonów eksportu pojawią się
wszystkie własne szablony eksportu o wskazanym wyżej typie.
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaje wyświetlona lista własnych szablonów eksportu spełniających
wprowadzone kryteria wyszukiwania.

Dla każdego zdefiniowanego własnego szablonu eksportu prezentowane są:




Typ szablonu - typ zdefiniowanego szablonu eksportu.
Nazwa - zdefiniowana nazwa szablonu eksportu.

Jeżeli chcesz:



wyświetlić szczegółowe dane wybranego własnego szablonu eksportu, to wskaż na pole Nazwa. Pole
Nazwa jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybranym własnym
szablonem eksportu (patrz: Szczegóły własnego szablonu eksportu).
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zmodyfikować dane wybranego własnego szablonu eksportu, naciśnij odnośnik Modyfikuj (patrz:
Modyfikuj własny szablon eksportu).
usunąć własny szablon eksportu, naciśnij odnośnik Usuń (patrz: Usuń własny szablon eksportu).
utworzyć nowy własny szablon eksportu na podstawie istniejącego własnego szablonu eksportu, naciśnij
odnośnik Kopiuj, zostanie otwarty ekran umożliwiający dodanie nowego szablonu eksportu z
podstawionymi domyślnymi wartościami z wybranego szablonu (patrz: Utwórz własny szablon eksportu).
utworzyć nowy własny szablon eksportu, naciśnij przycisk Dodaj szablon (patrz: Utwórz własny szablon
eksportu).

11.4.8 Szczegóły własnego szablonu eksportu
Ekran Szczegóły własnego szablonu eksportu prezentuje szczegółowe informacje na temat zdefiniowanego
własnego szablonu eksportu.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:











Nazwa - zdefiniowana przez użytkownika nazwa dla szablonu,
Typ szablonu – typ własnego szablonu eksportu,
Format szablonu – format zdefiniowanego własnego szablonu eksportu,
Standard kodowania – zdefiniowany standard kodowania danych w importowanym pliku (pole widoczne
gdy Typ szablonu = TXT),
Eksport nagłówka – określenie czy podczas eksportu ma być eksportowany nagłówek danych (pole
widoczne gdy Typ szablonu = TXT),
Separator pól - zdefiniowany separator pól w pliku z danymi (pole widoczne gdy Typ szablonu = TXT),
Znak wydzielający wartości - zdefiniowany znak wydzielający wartości w pliku z danymi (pole widoczne
gdy Typ szablonu = TXT),
Separator kwot (dziesiętny) – zdefiniowany separator dziesiętny kwot (pole widoczne gdy Typ szablonu
= TXT),
Separator kwot (tysięczny) – zdefiniowany separator tysięczny kwot (pole widoczne gdy Typ szablonu =
TXT),
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Zawartość szablonu – zdefiniowana lista pól własnego szablonu eksportu. Kolejność pól na liście określa
ich kolejność w pliku.
Dostępne pola – maksymalna lista pól, które mogą być wybrane do szablonu eksportu podczas jego
definiowania.

Jeżeli chcesz:





wyświetlić listę własnych szablonów eksportu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Własne szablony
eksportu).
zmodyfikować dane wybranego własnego szablonu eksportu, naciśnij przycisk Modyfikuj (patrz:
Modyfikuj własny szablon eksportu).
usunąć własny szablon eksportu, naciśnij przycisk Usuń (patrz: Usuń własny szablon eksportu).

11.4.9 Utwórz własny szablon eksportu
Ekran Dodanie własnego szablonu eksportu umożliwia utworzenie nowego własnego szablonu eksportu.
Utworzony przez Ciebie własny szablon eksportu będzie dostępny dla wszystkich osób mających dostęp do tego
samego kontekstu.
Utworzenie nowego własnego szablonu eksportu w plusbank24 jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 - Wprowadzenie danych własnego szablonu eksportu (patrz: Dane własnego szablonu eksportu).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia utworzenia własnego szablonu eksportu (patrz:
Zatwierdzanie własnego szablonu eksportu).

11.4.9.1 Dane własnego szablonu eksportu
Krok 1 z 2 - Wprowadzenie danych własnego szablonu eksportu
Wprowadź dane nowego własnego szablonu eksportu:












Nazwa – wprowadź własną nazwę szablonu eksportu,
W polu Typ szablonu wybierz typ szablonu który chcesz dodać,
W polu Standard kodowania wybierz jeden z dostępnych standardów kodowania znaków w pliku,
W polu Eksport nagłówka wybierz czy chcesz aby podczas eksportu był eksportowany nagłówek z
nazwami pól (pole dostępne gdy Typ szablonu = TXT).
W polu Separator pól wybierz separator jaki będzie oddzielał poszczególne pola w pliku (pole dostępne
gdy Typ szablonu = TXT).
W polu Znak wydzielający wartości wybierz znak w który będę ograniczone wartości poszczególnych
pól (pole dostępne gdy Typ szablonu = TXT).
W polu Separator kwot (dziesiętny) wybierz separator części dziesiętny wartości kwotowych (pole
dostępne gdy Typ szablonu = TXT).
W polu Separator kwot (tysięczny) wybierz separator tysięczny wartości kwotowych (pole dostępne
gdy Typ szablonu = TXT).
W polu Format daty wybierz format pól z datami.
W polu Zawartość szablonu określ pola oraz ich kolejność jakie mają być w pliku eksportowym.
Możliwe pola do wyboru dostępne są w polu Dostępne pola. Każde pole może być wybrane tylko raz.
Wyjątek stanowi pole Pole puste, które może być wybrane kilkukrotnie.
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Jeżeli chcesz:







dodać pole do definicji własnego szablonu eksportu, przeciągnij myszką pole z sekcji Dostępne pola do
sekcji Zawartość szablonu,
usunąć pole z sekcji Zawartość szablonu, naciśnij X znajdujący się obok nazwy pola,
zmienić kolejność pól w definicji własnego szablonu eksportu, przeciągnij wybrane pole w docelowe
miejsce w sekcji Zawartość szablonu,
przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia utworzenia własnego szablonu eksportu,
naciśnij przycisk Dalej (patrz: Zatwierdzanie własnego szablonu eksportu),
anulować zlecenie utworzenia własnego szablonu eksportu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z listą własnych szablonów eksportu
(patrz: Własne szablony eksportu).

UWAGA
W polu Zawartość szablonu musi się znaleźć co najmniej jedno pole do wyeksportowania.

UWAGA
W polu Zawartość szablonu każde pole może znaleźć się dokładnie jeden raz za wyjątkiem pola Pole puste, które
może wystąpić dowolną ilość razy. Pola takie podczas eksportu będą puste.
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UWAGA
Utworzony przez Ciebie własny szablon eksportu będzie dostępny dla wszystkich osób mających dostęp do tego
samego kontekstu.

11.4.9.2 Zatwierdzanie własnego szablonu eksportu
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia utworzenia własnego szablonu eksportu
Ekran prezentuje wprowadzone w poprzednim kroku dane tworzonego własnego szablonu eksportu, pozwalając
na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia realizacji utworzenia własnego szablonu eksportu.

Jeżeli chcesz:





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź.
przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych własnego szablonu eksportu, naciśnij przycisk Wstecz
(patrz: Dane własnego szablonu eksportu).
anulować zlecenie utworzenia własnego szablonu eksportu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z listą własnych szablonów eksportu
(patrz: Własne szablony eksportu).

11.4.9.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o utworzeniu własnego szablonu eksportu.

Plus Bank S.A.
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Fakt utworzenia własnego szablonu eksportu jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:



powrócić do listy zdefiniowanych własnych szablonów eksportu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Własne
szablony eksportu).

11.4.10 Modyfikuj własny szablon eksportu
Ekran Modyfikacja własnego szablonu eksportu umożliwia modyfikację danych własnego szablonu eksportu.
Przycisk Modyfikuj dostępny jest na ekranach:




z listą własnych szablonów eksportu (patrz: Własne szablony eksportu),
ze szczegółowymi danymi własnego szablonu eksportu (patrz: Szczegóły własnego szablonu eksportu).

Modyfikacja danych własnego szablonu eksportu w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 - Wprowadzenie danych własnego szablonu eksportu (patrz: Dane własnego szablonu eksportu).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji własnego szablonu eksportu (patrz:
Zatwierdzanie własnego szablonu eksportu).

11.4.10.1 Dane własnego szablonu eksportu
Krok 1 z 2 - Wprowadzenie danych własnego szablonu eksportu
Ekran prezentuje dane własnego szablonu eksportu, pozwalając na ich modyfikację.
Jedynym polem, którego nie można modyfikować jest Format szablonu.
Dane, które możesz modyfikować to:











Nazwa – zmień własną nazwę szablonu eksportu,
W polu Typ szablonu zmień typ szablonu który chcesz dodać,
W polu Standard kodowania zmień jeden z dostępnych standardów kodowania znaków w pliku (pole
dostępne gdy Typ szablonu = TXT),
W polu Eksport nagłówka zmień czy chcesz aby podczas eksportu był eksportowany nagłówek z
nazwami pól (pole dostępne gdy Typ szablonu = TXT).
W polu Separator pól zmień separator jaki będzie oddzielał poszczególne pola w pliku (pole dostępne
gdy Typ szablonu = TXT).
W polu Znak wydzielający wartości zmień znak w który będę ograniczone wartości poszczególnych pól
(pole dostępne gdy Typ szablonu = TXT).
W polu Separator kwot (dziesiętny) zmień separator części dziesiętny wartości kwotowych (pole
dostępne gdy Typ szablonu = TXT).
W polu Separator kwot (tysięczny) zmień separator tysięczny wartości kwotowych (pole dostępne gdy
Typ szablonu = TXT).
W polu Format daty zmień format pól z datami (pole dostępne gdy Typ szablonu = TXT).
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W polu Zawartość szablonu zmień pola oraz ich kolejność jakie mają być w pliku eksportowym.
Możliwe pola do wyboru dostępne są w polu Dostępne pola. Każde pole może być wybrane tylko raz.
Wyjątek stanowi pole Pole puste, które może być wybrane kilkukrotnie.

Jeżeli chcesz:







dodać pole do definicji własnego szablonu eksportu, przeciągnij myszką pole z sekcji Dostępne pola do
sekcji Zawartość szablonu,
usunąć pole z sekcji Zawartość szablonu, naciśnij X znajdujący się obok nazwy pola,
zmienić kolejność pól w definicji własnego szablonu eksportu, przeciągnij wybrane pole w docelowe
miejsce w sekcji Zawartość szablonu,
przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji własnego szablonu eksportu,
naciśnij przycisk Dalej (patrz: Zatwierdzanie własnego szablonu eksportu),
anulować zlecenie modyfikacji danych własnego szablonu eksportu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie
zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z którego uruchomiłeś funkcję
modyfikacji własnego szablonu eksportu.

11.4.10.2 Zatwierdzanie własnego szablonu eksportu
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji własnego szablonu eksportu
Ekran prezentuje wprowadzone w poprzednim kroku dane modyfikowanego własnego szablonu eksportu,
pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia realizacji modyfikacji własnego szablonu eksportu.
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Jeżeli chcesz :





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź.
przejść do Krok 1 - Wprowadzenie danych własnego szablonu eksportu, naciśnij przycisk Wstecz
(patrz: Dane własnego szablonu eksportu).
anulować zlecenie modyfikacji własnego szablonu eksportu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z którego uruchomiłeś funkcję modyfikacji
własnego szablonu eksportu.

11.4.10.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o modyfikacji danych własnego szablonu eksportu.
Fakt modyfikacji własnego szablonu eksportu jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).
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Jeżeli chcesz:



powrócić do listy zdefiniowanych własnych szablonów eksportu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Własne
szablony eksportu).

11.4.11 Usuń własny szablon eksportu
Ekran Usunięcie własnego szablonu eksportu umożliwia usunięcie własnego szablonu eksportu.
Przycisk Usuń dostępny jest na ekranach:




z listą własnych szablonów eksportu (patrz: Własne szablony eksportu),
ze szczegółowymi danymi własnego szablonu eksportu (patrz: Szczegóły własnego szablonu eksportu).

Usunięcie własnego szablonu eksportu w plusbank24, jest czynnością realizowaną w jednym kroku.



Krok 1 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia usunięcia własnego szablonu eksportu (patrz:
Zatwierdzanie własnego szablonu eksportu).

11.4.11.1 Zatwierdzanie własnego szablonu eksportu
Krok 1 z 1 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia usunięcia własnego szablonu eksportu
Ekran prezentuje dane własnego szablonu eksportu, pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia
realizacji usunięcia własnego szablonu eksportu.
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Jeżeli chcesz:




zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź.
anulować zlecenie usunięcia własnego szablonu eksportu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z którego uruchomiłeś funkcję usunięcia
własnego szablonu eksportu.

11.4.11.2 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o usunięciu własnego szablonu eksportu.
Fakt usunięcia własnego szablonu eksportu jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:



powrócić do listy zdefiniowanych własnych szablonów eksportu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Własne
szablony eksportu).
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11.4.12 Ustawienia domyślnych szablonów eksportu
Ekran Domyślne szablony eksportu plusbank24 pozwala na zdefiniowanie (wskazanie) domyślnych szablonów
eksportu.
Wskazać domyślny szablon eksportu możesz dla każdej z następujących grup:















Lista rachunków – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym kontekście (patrz:
Własne szablony eksportu) własne szablony eksportu o typie Lista rachunków. Wybrany przez Ciebie
szablon będzie domyślnym szablonem eksportu dla funkcji eksportu listy rachunków (patrz: Eksportuj listę
rachunków).
Historia sald – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym kontekście (patrz:
Własne szablony eksportu) własne szablony eksportu o typie Historia sald. Wybrany przez Ciebie szablon
będzie domyślnym szablonem eksportu dla funkcji eksportu historii sald (patrz: Eksportuj historię sald).
Transakcje na rachunku – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym
kontekście (patrz: Własne szablony eksportu) własne szablony eksportu o typie Transakcje na rachunku.
Wybrany przez Ciebie szablon będzie domyślnym szablonem eksportu dla funkcji eksportu transakcji na
rachunku (patrz: Eksportuj historię transakcji).
Transakcje na karcie debetowej – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym
kontekście (patrz: Własne szablony eksportu) własne szablony eksportu o typie Transakcje na karcie
debetowej. Wybrany przez Ciebie szablon będzie domyślnym szablonem eksportu dla funkcji eksportu
transakcji na karcie debetowej (patrz: Eksportuj historię transakcji na karcie debetowej).
Transakcje na karcie kredytowej – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym
kontekście (patrz: Własne szablony eksportu) własne szablony eksportu o typie Transakcje na karcie
kredytowej. Wybrany przez Ciebie szablon będzie domyślnym szablonem eksportu dla funkcji eksportu
transakcji na karcie kredytowej (patrz: Eksportuj historię transakcji na karcie kredytowej).
Wyciągi – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym kontekście (patrz: Własne
szablony eksportu) własne szablony eksportu o typie Wyciągi. Wybrany przez Ciebie szablon będzie
domyślnym szablonem eksportu dla funkcji eksportu wyciągów (patrz: Eksportuj wyciąg z rachunku)
Lista operacji – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym kontekście (patrz:
Własne szablony eksportu) własne szablony eksportu o typie Lista operacji. Wybrany przez Ciebie szablon
będzie domyślnym szablonem eksportu dla funkcji eksportu listy operacji (patrz: Eksportuj listę operacji).
Lista odbiorców – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym kontekście (patrz:
Własne szablony eksportu) własne szablony eksportu o typie Odbiorca krajowy. Wybrany przez Ciebie
szablon będzie domyślnym szablonem eksportu dla funkcji eksportu odbiorców (patrz: Eksportuj listę
odbiorców).
Lista płatników – do wyboru będziesz miał predefiniowane oraz zdefiniowane w danym kontekście (patrz:
Własne szablony eksportu) własne szablony eksportu o typie Płatnik ZUS i Płatnik podatku. Wybrany
przez Ciebie szablon będzie domyślnym szablonem eksportu dla funkcji eksportu płatników (patrz:
Eksportuj listę płatników).
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Jeżeli chcesz:



zapisać wprowadzone zmiany, naciśnij przycisk Ustaw jako domyślne.

UWAGA
Jeżeli wprowadziłeś zmiany dotyczące domyślnych szablonów eksportu, ale nie zatwierdziłeś ich przyciskiem
Ustaw jako domyślne zmiany nie zostaną zapisane.

UWAGA
Jeżeli jako wartość domyślą wybierzesz pozycję Brak, to domyślnie w opcjach eksportu będzie podpowiadać się
pierwsza pozycja z listy.

UWAGA
Wybrane domyślne szablony eksportu będą Twoimi domyślnymi szablonami eksportu w danym kontekście.

11.5 Ustawienia eksportu
Ekran Ustawienia eksportu prezentuje ustawienia dotyczące ustawień cyklicznego eksportu historii transakcji dla
Twoich rachunków.
Plik z historią transakcji to plik, jaki możesz pobrać bezpośrednio z historii transakcji na rachunku (patrz: Eksportuj
historię transakcji). W przypadku zdefiniowania cyklicznego eksportu historii transakcji dla wybranego rachunku,
plik ten jest generowany co określony przedział czasu (nazywany częstotliwością) licząc od wybranej przez Ciebie
daty początku. Pierwszy plik zostanie wygenerowany w dniu obliczanym jako: data początku + częstotliwość i
obejmować będzie historię transakcji na rachunku za okres od daty początku do końca dnia poprzedzającego
pierwszy dzień eksportu. Plik ten jest wysyłany cyklicznie na adres e-mail widoczny na ekranie, który został podany
w Twoich danych korespondencyjnych (patrz: Dane korespondencyjne).
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Na ekranie prezentowana jest lista wszystkich Twoich rachunków, dla których możesz zdefiniować cykliczny
eksport historii transakcji.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:





Rachunek - wyświetlony jako złączenie: nazwy rachunku w Plus Bank S.A., nazwy własnej (jeśli ją
zdefiniowałeś dla tego rachunku) i numeru rachunku zgodnego ze standardem NRB,
Częstotliwość - pole informujące, jak często wykonywany będzie cykliczny eksport historii transakcji z
rachunku,
Data początku/Data końca – data, od której pobierane będą transakcje na rachunku generowane do
pliku z historią transakcji oraz data określająca koniec cyklicznego eksportu historii transakcji (może nie
być określona).

Jeżeli chcesz:





zdefiniować cykliczny eksport historii transakcji dla wybranego rachunku, naciśnij odnośnik Zdefiniuj
(patrz: Zdefiniuj cykliczny eksport historii transakcji).
zmienić ustawienia cyklicznego eksportu historii transakcji dla wybranego rachunku, naciśnij odnośnik
Modyfikuj (patrz: Modyfikuj cykliczny eksport historii transakcji).
usunąć cykliczny eksport historii transakcji dla wybranego rachunku, naciśnij odnośnik Usuń (patrz:
Usuń cykliczny eksport historii transakcji).

UWAGA
Jeżeli w Twoich danych korespondencyjnych nie jest podany adres e-mail (patrz: Dane korespondencyjne), nie
będziesz mógł zdefiniować cyklicznego eksportu historii transakcji z rachunku. Jeżeli natomiast posiadasz
zdefiniowany cykliczny eksport historii transakcji dla chociaż jednego rachunku, z danych korespondencyjnych nie
będziesz mógł usunąć swojego adresu e-mail (patrz: Modyfikuj dane korespondencyjne).

UWAGA
Informacje o każdorazowej wysyłce cyklicznego eksportu historii transakcji zgodnie ze zdefiniowaną przez Ciebie
konfiguracją znajdziesz w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

11.5.1 Zdefiniuj cykliczny eksport historii transakcji
Ekran Definiowanie cyklicznego eksportu historii transakcji umożliwia zdefiniowanie cyklicznego eksportu
historii transakcji dla wybranego rachunku.
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Definicja cyklicznego eksportu historii transakcji w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 – Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji (patrz: Konfiguracja cyklicznego eksportu
historii transakcji).
Krok 2 – Weryfikacja i zatwierdzenie cyklicznego eksportu historii transakcji (patrz: Zatwierdzanie
cyklicznego eksportu historii transakcji).

11.5.1.1 Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji
Krok 1 z 2 – Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji
Wprowadź konfigurację:









W polu Częstotliwość wybierz okres, co jaki wysyłany będzie do Ciebie plik z historią transakcji z
wybranego rachunku:
o w polu co podaj liczbę określającą krotność okresu,
o z listy rozwijanej wybierz typ okresu. Możliwe wartości: dzień, tydzień, miesiąc.
W polu Format eksportu z listy rozwijanej wybierz format pliku, w jakim chcesz otrzymywać historię
transakcji z wybranego rachunku.
o Dla lepszego zabezpieczenia przed niepowołanymi osobami naszych danych finansowych –
jest możliwość szyfrowania wysyłanych załączników za pomocą hasła. Hasło to znajduje się
wśród pozostałych haseł do kanałów dostępu.
o Gdy Bank – ze względu na regulacje prawne – włączy w systemie wspomniane szyfrowanie na
stałe - formaty eksportu inne niż PDF staną się całkowicie niedostępne. Wtedy trzeba
odblokować i ustawić hasło do szyfrowania załączników z historią transakcji. W innym
przypadku historia transakcji nie będzie w ogóle wysyłana.

W polu Data początku podaj datę, od której pobierane będą transakcje na rachunku generowane do
pliku z historią transakcji. Pierwszy plik zostanie wygenerowany w dniu obliczanym jako: data początku +
częstotliwość i obejmować będzie historię transakcji na rachunku za okres od daty początku do końca
dnia poprzedzającego pierwszy dzień eksportu.
W polu Data końca podaj datę, do której generowany będzie plik z historią transakcji (pole nie jest
obowiązkowe).
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Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij
przycisk Dalej (patrz: Zatwierdzanie cyklicznego eksportu historii transakcji).
anulować zdefiniowanie cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie
zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z ustawieniami eksportu (patrz:
Ustawienia eksportu).

UWAGA
Data końca nie może być wcześniejsza niż data pierwszego wygenerowania pliku z historią transakcji na rachunku,
tzn. data początku + częstotliwość.

PORADA
W celu wprowadzenia dat można skorzystać z kalendarza, który wywołuje się poprzez wybór przycisku

.

11.5.1.2 Zatwierdzanie cyklicznego eksportu historii transakcji
Krok 2 z 2 – Weryfikacja i zatwierdzenie cyklicznego eksportu historii transakcji
Ekran prezentuje informacje o wprowadzonej przez Ciebie konfiguracji cyklicznego eksportu historii transakcji
pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem definicji tego eksportu.
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Jeżeli chcesz:






zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 – Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Wstecz
(patrz: Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji).
anulować zdefiniowanie cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie
zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z ustawieniami eksportu (patrz:
Ustawienia eksportu).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź zdefiniowanie cyklicznego eksportu historii transakcji, naciskając przycisk Zatwierdź.
Cykliczny eksport historii transakcji zostanie utworzony w plusbank24.
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Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 – Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Wstecz
(patrz: Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji).
anulować autoryzację zdefiniowania cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Anuluj.
Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z ustawieniami eksportu
(patrz: Ustawienia eksportu).

11.5.1.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o zdefiniowaniu cyklicznego eksportu historii transakcji dla rachunku w
plusbank24.
Fakt zdefiniowania cyklicznego eksportu historii transakcji z rachunku jest odnotowywany w dzienniku zdarzeń
(patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:



powrócić do ustawień eksportu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Ustawienia eksportu).

11.5.2 Modyfikuj cykliczny eksport historii transakcji
Ekran Modyfikacja cyklicznego eksportu historii transakcji umożliwia zmianę konfiguracji cyklicznego eksportu
historii transakcji dla wybranego rachunku.
Modyfikacja cyklicznego eksportu historii transakcji w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.




Krok 1 – Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji (patrz: Konfiguracja cyklicznego eksportu
historii transakcji).
Krok 2 – Weryfikacja i zatwierdzenie cyklicznego eksportu historii transakcji (patrz: Zatwierdzanie
cyklicznego eksportu historii transakcji).

11.5.2.1 Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji
Krok 1 z 2 – Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji
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Ekran prezentuje konfigurację cyklicznego eksportu historii transakcji z rachunku, pozwalając na ich modyfikację.
Dane, które możesz modyfikować to:









Częstotliwość – wybierz okres, co jaki wysyłany będzie do Ciebie plik z historią transakcji z wybranego
rachunku:
o w polu co podaj liczbę określającą krotność okresu,
o z listy rozwijanej wybierz typ okresu. Możliwe wartości: dzień, tydzień, miesiąc.
Format eksportu – z listy rozwijanej wybierz format pliku, w jakim chcesz otrzymywać historię transakcji
z wybranego rachunku.
o Ograniczenia formatu eksportu związane z szyfrowanie, a opisane w rozdziale „Zdefiniuj
cykliczny eksport historii transakcji” mają zastosowanie także do modyfikacji
cyklicznego eksportu.
Data początku – podaj datę, od której pobierane będą transakcje na rachunku generowane do pliku z
historią transakcji. Pierwszy plik zostanie wygenerowany w dniu obliczanym jako: data początku +
częstotliwość i obejmować będzie historię transakcji na rachunku za okres od daty początku do końca
dnia poprzedzającego pierwszy dzień eksportu.
Data końca – podaj datę, do której generowany będzie plik z historią transakcji (pole nie jest
obowiązkowe).

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij
przycisk Dalej (patrz: Zatwierdzanie cyklicznego eksportu historii transakcji).
anulować zdefiniowanie cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie
zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z ustawieniami eksportu (patrz:
Ustawienia eksportu).

PORADA
W celu wprowadzenia dat można skorzystać z kalendarza, który wywołuje się poprzez wybór przycisku

.

11.5.2.2 Zatwierdzanie cyklicznego eksportu historii transakcji
Krok 2 z 2 – Weryfikacja i zatwierdzenie cyklicznego eksportu historii transakcji
Ekran prezentuje informacje o wprowadzonej przez Ciebie konfiguracji cyklicznego eksportu historii transakcji
pozwalając na ich weryfikację przed zatwierdzeniem definicji tego eksportu.
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Jeżeli chcesz:






zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 – Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Wstecz
(patrz: Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji).
anulować modyfikację cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie
zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z ustawieniami eksportu (patrz:
Ustawienia eksportu).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź modyfikację cyklicznego eksportu historii transakcji, naciskając przycisk Zatwierdź. Cykliczny
eksport historii transakcji zostanie zmodyfikowany w plusbank24.

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 – Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Wstecz
(patrz: Konfiguracja cyklicznego eksportu historii transakcji).
anulować autoryzację modyfikacji cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Anuluj.
Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z ustawieniami eksportu
(patrz: Ustawienia eksportu).

11.5.2.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o modyfikacji cyklicznego eksportu historii transakcji dla rachunku w
plusbank24.
Fakt modyfikacji cyklicznego eksportu historii transakcji z rachunku jest odnotowywany w dzienniku zdarzeń (patrz:
Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:



powrócić do ustawień eksportu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Ustawienia eksportu).

11.5.3 Usuń cykliczny eksport historii transakcji
Ekran Usunięcie cyklicznego eksportu historii transakcji umożliwia usunięcie cyklicznego eksportu historii
transakcji z rachunku.
Usunięcie cyklicznego eksportu historii transakcji w plusbank24, jest czynnością realizowaną w jednym kroku.



Krok 1 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia usunięcia cyklicznego eksportu historii transakcji z
rachunku (patrz: Zatwierdzanie cyklicznego eksportu historii transakcji).

11.5.3.1 Zatwierdzanie cyklicznego eksportu historii transakcji
Krok 1 z 1 - Weryfikacja i zatwierdzenie usunięcia cyklicznego eksportu historii transakcji
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Ekran prezentuje konfigurację cyklicznego eksportu historii transakcji z rachunku, pozwalając na jej weryfikację
przed zatwierdzeniem usunięcia tego eksportu.

Jeżeli chcesz:





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
anulować usunięcie cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z ustawieniami eksportu (patrz: Ustawienia
eksportu).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź usunięcie cyklicznego eksportu historii transakcji, naciskając przycisk Zatwierdź. Cykliczny
eksport historii transakcji zostanie usunięty z plusbank24.

Jeżeli chcesz:

Plus Bank S.A.
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anulować autoryzację usunięcia cyklicznego eksportu historii transakcji, naciśnij przycisk Anuluj.
Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z ustawieniami eksportu
(patrz: Ustawienia eksportu).

11.5.3.2 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o usunięciu cyklicznego eksportu historii transakcji dla rachunku z
plusbank24.
Fakt usunięcia cyklicznego eksportu historii transakcji z rachunku jest odnotowywany w dzienniku zdarzeń (patrz:
Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:



powrócić do ustawień eksportu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Ustawienia eksportu).
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12. Poczta
Wybierając w menu poziomym (menu ogólne) Aplikacji Klienta funkcjonalność Poczta prezentowany jest poniższy
ekran:

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych elementów tego ekranu zgodnie z numeracją zaznaczoną na
powyższym rysunku.
Menu
poziome

Menu poziome opisane w rozdziale Logowanie (patrz: Ekran po zalogowaniu).

Menu
pionowe

Menu pionowe prezentuje listę funkcji możliwych do wykonania dla funkcjonalności
Poczta, wybranej w menu poziomym ekranu:



Panel
roboczy

Panel
nawigacji i
autoryzacji

Plus Bank S.A.

Wiadomości odebrane (patrz: Wiadomości odebrane),
Wiadomości wysłane (patrz: Wiadomości wysłane).

Panel roboczy to główny element Aplikacji Klienta umożliwiający realizację
różnych funkcji dostępnych w menu pionowym.
Po wybraniu w menu poziomym Poczta, w panelu roboczym prezentowana jest
lista wiadomości odebranych odpowiadająca domyślnym dla ekranu kryteriom
wyszukiwania.
Panel nawigacji i autoryzacji zawiera przyciski umożliwiające dalszą akcję dla
funkcji obsługiwanych w panelu roboczym.
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12.1 Wiadomości odebrane
Ekran Wiadomości odebrane umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie listy wiadomości wysłanych z plusbank24
do Użytkownika Klienta, w tym wiadomości pojawiających się bezpośrednio po zalogowaniu do plusbank24 (patrz:
Wiadomość od plusbank24).
Aby wyświetlić listę wiadomości odebranych wykonaj następujące czynności:






Wybierz jeden z dwóch typów okresu wyszukiwania:
o W polu Od dnia oraz do wpisz datę początkową oraz datę końcową okresu wyszukiwania
wiadomości.
o W polu Ostatnie wpisz liczbę ostatnich dni/tygodni/miesięcy stanowiących okres wyszukiwania
oraz wybierz z listy rodzaj okresu wyszukiwania (możliwe wartości: dni, tygodni, miesięcy).
Tytuł wiadomości - wpisując tytułu wiadomości lub tylko część znaków z pełnego tytułu, ograniczysz
wynik wyszukiwania do listy wiadomości, w których tytule zawierają się wprowadzone znaki.
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaje wyświetlona lista wiadomości odebranych spełniających wprowadzone
kryteria wyszukiwania.
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Dla każdej wiadomości na liście prezentowane są:




Tytuł wiadomości – tytuł odebranej wiadomości,
Data wiadomości – data wysłania wiadomości.

Wiadomości na liście prezentowane są zgodnie z datą ich wysłania. Ostatnia wysłana wiadomość jest
prezentowana na początku listy.
Jeżeli chcesz:






wyświetlić szczegółowe dane wiadomości, to wskaż na pole Tytuł wiadomości. Pole Tytuł wiadomości
jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybraną wiadomością lub
naciśnij odnośnik Szczegóły (patrz: Szczegóły wiadomości).
wysłać odpowiedź na wiadomość, naciśnij odnośnik Odpowiedz (patrz: Odpowiedz na wiadomość).
usunąć wiadomość z listy wiadomości odebranych, naciśnij odnośnik Usuń. Usunięcie wiadomości z
listy możliwe jest tylko dla przeczytanych wiadomości. Po naciśnięciu odnośnika Usuń wyświetlany jest
komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia wiadomości (widoczne przyciski: OK, Anuluj).
wysłać nową wiadomość, określ typ nowej wiadomości i naciśnij przycisk Nowa wiadomość (patrz:
Wyślij wiadomość).

UWAGA
Określając okres wyszukiwania wiadomości pamiętaj, że przedział między datą początkową i końcową nie może
przekroczyć 6 miesięcy. Wiadomości dostępne są z ostatnich 6-u miesięcy.

UWAGA
Przycisk Odpowiedz jest widoczny tylko dla wybranych typów wiadomości, na które Użytkownik Klienta jeszcze
nie odpowiedział.

UWAGA
Bank może wysyłać do Ciebie wiadomości e-mailem o ile podałeś swój adres e-mail. Wiadomość wysyłane są emailem z adresu plusbank24@plusbank.pl , ich kopia jest widoczna w Poczcie w plusbank24. Wiadomości wysłane
na e-mail mają charakter informacyjny i nie należy na nie odpowiadać.

UWAGA
Wiadomości mogą też być wysyłane do Klienta SMSem, który zamiast numeru telefonu wyświetla etykietę
plusbank24. Ich kopia będzie widoczna w Poczcie plusbank24. Wiadomości SMS przychodzą na ten sam numer
telefonu komórkowego, na który otrzymujesz SMSy autoryzacyjne oraz wiadomości w kanale SMS.

PORADA
W celu wprowadzenia dat w kryteriach wyszukiwania wiadomości możesz skorzystać z kalendarza, który wywołuje
się poprzez wybór przycisku

.

12.2 Wiadomości wysłane
Ekran Wiadomości wysłane umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie listy wiadomości wysłanych przez Ciebie lub
Pracownika PLUS BANK S.A. w Twoim imieniu poprzez plusbank24 do PLUS BANK S.A.
Aby wyświetlić listę wiadomości wysłanych wykonaj następujące czynności:



Wybierz jeden z dwóch typów okresu wyszukiwania:
o W polu Od dnia oraz do wpisz datę początkową oraz datę końcową okresu wyszukiwania
wiadomości.

Plus Bank S.A.
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o





W polu Ostatnie wpisz liczbę ostatnich dni/tygodni/miesięcy stanowiących okres wyszukiwania
oraz wybierz z listy rodzaj okresu wyszukiwania (możliwe wartości: dni, tygodni, miesięcy).
Tytuł wiadomości - wpisując tytułu wiadomości lub tylko część znaków z pełnego tytułu, ograniczysz
wynik wyszukiwania do listy wiadomości, w których tytule zawierają się wprowadzone znaki.
Typ - wybierz z listy nazwę typu wiadomości, aby wyświetlić tylko wiadomości określonego typu,
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

W sekcji Wyniki wyszukiwania zostaje wyświetlona lista wiadomości wysłanych spełniających wprowadzone
kryteria wyszukiwania.

Dla każdej wiadomości na liście prezentowane są:




Typ i tytuł wiadomości - nazwa typu i tytułu wiadomości, pole jest prezentowane tylko dla wiadomości,
których stroną inicjującą był Użytkownik Klienta lub Pracownik PLUS BANK S.A. wysyłający wiadomość
w imieniu Użytkownika Klienta.
Data wiadomości - data wysłania wiadomości.

Wiadomości na liście prezentowane są zgodnie z datą ich wysłania. Ostatnia wysłana wiadomość jest
prezentowana na początku listy.
Jeżeli chcesz:




wyświetlić szczegółowe dane wiadomości, to wskaż na pole Tytuł wiadomości. Pole Tytuł wiadomości
jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z wybraną wiadomością lub
naciśnij przycisk Szczegóły (patrz: Szczegóły wiadomości).
wysłać nową wiadomość, określ typ nowej wiadomości i naciśnij przycisk Nowa wiadomość (patrz:
Wyślij wiadomość).

UWAGA
Określając okres wyszukiwania wiadomości pamiętaj, że przedział między datą początkową i końcową nie może
przekroczyć 6 miesięcy. Wiadomości dostępne są z ostatnich 6-u miesięcy.

PORADA
W celu wprowadzenia dat w kryteriach wyszukiwania wiadomości możesz skorzystać z kalendarza, który wywołuje
się poprzez wybór przycisku

.
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12.3 Szczegóły wiadomości
Ekran Szczegóły wiadomości prezentuje szczegółowe informacje na temat wybranej wiadomości.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:






Typ wiadomości - typ wiadomości, który jest prezentowany tylko dla wiadomości, których stroną
inicjującą był Użytkownik Klienta lub Pracownik PLUS BANK S.A. wysyłający wiadomość w imieniu
Użytkownika Klienta.
Tytuł - tytuł wiadomości,
W treści wiadomości mogą być przekazane załączniki do pobrania. Zainicjowanie pobierania
załączników wymaga kliknięcia w każdy z nich.
W treści wiadomości mogą być umieszczone odnośniki (linki) do stron funkcjonalności plusbank24, lub
do stron zewnętrznych.

Poniżej prezentowana jest historia korespondencji Użytkownika Klienta i PLUS BANK S.A. dla tej wiadomości,
uporządkowana po dacie wysłania. Ostatnia wysłana wiadomość jest prezentowana na początku historii
korespondencji.
Wiadomości w historii korespondencji prezentowane są w przejrzysty sposób, tak by z łatwością rozróżnić
wiadomość PLUS BANK S.A. od wiadomości Użytkownika Klienta.
Wiadomość od PLUS BANK S.A. prezentuje następujące informacje:





Od Bank; wysłana {Data i godzina wysłania wiadomości} - informacja, że wiadomość jest wysłana przez
Plus Bank S.A.,
pole tekstowe z treścią wiadomości od Plus Bank S.A.,
Załączniki: {lista załączonych plików} - prezentowane dla wiadomości z załączonymi plikami. Dodatkowo,
dla każdego pliku wyświetlona jest informacja o jego wielkości. Pobranie pliku jest możliwe po wskazaniu
na jego nazwę.

Wiadomość od Użytkownika Klienta prezentuje następujące informacje:




Od Klient; wysłana {Data i godzina wysłania wiadomości} - informacja, że wiadomość jest wysłana przez
Użytkownika Klienta,
pole tekstowe z treścią wiadomości do PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:




wysłać odpowiedź na wiadomość, naciśnij przycisk Odpowiedz (patrz: Odpowiedz na wiadomość).
wyświetlić listę wiadomości, naciśnij przycisk Powrót.

UWAGA
Przycisk Odpowiedz jest widoczny tylko, gdy ostatnia wiadomość w historii korespondencji została już wysłana lub
przeczytana .

Plus Bank S.A.
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12.4 Odpowiedz na wiadomość
Ekran Odpowiedź na wiadomość umożliwia utworzenie i wysłanie odpowiedzi do otrzymanej wiadomości od
PLUS BANK S.A.
Wykonaj następujące czynności:




W polu Tytuł wpisz tytuł wiadomości,
Treść - wpisz treść wiadomości.

Jeżeli chcesz:




wysłać wiadomość, naciśnij przycisk Zatwierdź,
anulować wysyłanie wiadomości, naciśnij przycisk Anuluj. Wprowadzone zmiany na ekranie zostaną
usunięte i wysłanie wiadomości zostanie anulowane. Nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, z
którego pierwotnie uruchomiłeś funkcję wysyłania wiadomości.

Po zatwierdzeniu wysłania wiadomości, wyświetli się ekran z informacją potwierdzającą wysłanie wiadomości.

Jeżeli chcesz:



wyświetlić ekran, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję wysyłania wiadomości, naciśnij przycisk
Powrót.

UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa plusbank24 nie umożliwia dodawania załączników do wysyłanej wiadomości.
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12.5 Wyślij wiadomość
Ekran Nowa wiadomość umożliwia utworzenie i wysłanie wiadomości. Typ wiadomości wybierasz wywołując
wysłanie nowej wiadomości z listy wiadomości (patrz: Wiadomości odebrane, Wiadomości wysłane). Możesz
wybrać Zapytanie lub Reklamacja. Po wejściu na ekran Nowej wiadomości typ jest prezentowany w górnej części
ekranu.
Wykonaj następujące czynności:




W polu Tytuł wpisz tytuł wiadomości,
Treść - wpisz treść wiadomości.

Jeżeli chcesz:




wysłać wiadomość, naciśnij przycisk Zatwierdź,
anulować wysyłanie wiadomości, naciśnij przycisk Anuluj. Wprowadzone zmiany na ekranie zostaną
usunięte i wysłanie wiadomości zostanie anulowane. Nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, z
którego pierwotnie uruchomiłeś funkcję wysyłania wiadomości.

Po zatwierdzeniu wysłania wiadomości, wyświetli się ekran z informacją potwierdzającą wysłanie wiadomości.

Jeżeli chcesz:



wyświetlić ekran, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję wysyłania wiadomości, naciśnij przycisk
Powrót.

UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa plusbank24 nie umożliwia dodawania załączników do wysyłanej wiadomości.

PORADA
W celu wysłania reklamacji do PLUS BANK S.A. utwórz nową wiadomość i jako jej typ wybierz wartość Reklamacja.

Plus Bank S.A.
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13. Mój profil
Wybierając w menu poziomym (menu ogólne) Aplikacji Klienta funkcjonalność Mój profil prezentowany jest
poniższy ekran:

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych elementów tego ekranu zgodnie z numeracją zaznaczoną na
powyższym rysunku.
Menu
poziome

Menu poziome opisane w rozdziale Logowanie (patrz: Ekran po zalogowaniu).

Menu
pionowe

Menu pionowe prezentuje listę funkcji możliwych do wykonania dla funkcjonalności
Mój profil, wybranej w menu poziomym ekranu:
 Dane korespondencyjne (patrz: Dane korespondencyjne)








Oświadczenia (patrz: Oświadczenia)
Zarządzanie zgodami (patrz: Zarządzanie zgodami)
Ustawienia dostępu (patrz: Ustawienia dostępu)
Kontekst domyślny (patrz: Kontekst domyślny)
Czytniki i karty chipowe (patrz: Czytniki i karty chipowe)
Urządzenia mobilne (patrz: Urządzenia mobilne)

Panel
roboczy

Panel roboczy to główny element Aplikacji Klienta umożliwiający realizację
różnych funkcji dostępnych w menu pionowym.
Po wybraniu w menu poziomym Mój profil, w panelu roboczym prezentowane są
dane korespondencyjne zalogowanego do plusbank24 Użytkownika Klienta.

Panel
nawigacji i
autoryzacji

Panel nawigacji i autoryzacji zawiera przyciski umożliwiające dalszą akcję dla
funkcji obsługiwanych w panelu roboczym.
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13.1 Dane korespondencyjne
Ekran Dane korespondencyjne prezentuje dane korespondencyjne zalogowanego do plusbank24 Użytkownika
Klienta.

Na ekranie prezentowane są następujące informacje dotyczące Użytkownika Klienta:









CIF użytkownika - Twój numer identyfikacyjny w plusbank24.,
Nazwisko i imię – Twoje nazwisko i imię,
Telefon do autoryzacji i kanału SMS – Twój numer telefonu komórkowego, na który plusbank24 wysyła
hasła SMS służące do autoryzacji oraz wiadomości, jeżeli masz aktywny kanał SMS,
Telefon domowy – Twój numer telefonu domowego,
Telefon służbowy z numerem wewnętrznym – Twój numer telefonu służbowego, z możliwością
wyszczególnienia numeru wewnętrznego,
E-mail – Twój adres poczty elektronicznej,
Adres do korespondencji – Twój adres do korespondencji bankowej.

Jeżeli chcesz:



zmienić dane korespondencyjne, naciśnij przycisk Modyfikuj (patrz: Modyfikuj dane korespondencyjne).

UWAGA
Jeżeli nie posiadasz telefonu komórkowego zdefiniowanego w plusbank24 jako telefon do autoryzacji i kanału SMS,
nie będziesz również posiadał żadnej aktywnej metody autoryzacji i podczas dostępu do plusbank24 nie będziesz
miał możliwości wykonywania żadnych operacji wymagających autoryzacji (np. przelewów). Aby wskazać Twój
numer telefonu komórkowego jako telefon do autoryzacji i kanału SMS skontaktuj się z Oddziałem Telefonicznym
lub udaj się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest dostępna pod adresem
www.plusbank.pl

13.2 Modyfikuj dane korespondencyjne
Ekran Modyfikuj dane korespondencyjne umożliwia modyfikację danych korespondencyjnych Użytkownika
Klienta.
Modyfikacja danych korespondencyjnych w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.

Plus Bank S.A.
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Krok 1 - Modyfikacja danych korespondencyjnych (patrz: Dane korespondencyjne).
Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji danych korespondencyjnych (patrz:
Zatwierdzenie danych korespondencyjnych).

UWAGA
Na ekranie modyfikacji danych korespondencyjnych (patrz: Dane korespondencyjne) wyświetlana jest informacja,
że w niektórych przypadkach zmiana danych korespondencyjnych nie będzie wykonana natychmiast, ale najpóźniej
następnego dnia roboczego.

UWAGA
Jeżeli posiadasz zdefiniowany cykliczny eksport historii transakcji z dowolnego rachunku (patrz: Ustawienia
eksportu), nie możesz usunąć adresu e-mail z Twoich danych korespondencyjnych.

13.2.1 Dane korespondencyjne
Krok 1 z 2 - Modyfikacja danych korespondencyjnych
Wprowadź dane korespondencyjne, które chcesz zmodyfikować:







Telefon domowy - wprowadź numer telefonu poprzedzony znakiem + oraz numerem kierunkowym kraju
i miasta,
Telefon służbowy - wprowadź numer telefonu poprzedzony znakiem + oraz numerem kierunkowym
kraju i miasta,
Numer wewnętrzny - wprowadź numer wewnętrzny telefonu służbowego (o ile istnieje),
E-mail - wprowadź adres poczty elektronicznej, w adresie musi występować symbol @,
Adres do korespondencji - wprowadź adres do korespondencji wpisując odpowiednie dane w
następujące pola:
o Ulica - wpisz nazwę ulicy
o Numer domu – wpisz numer domu
o Numer mieszkania – wpisz numer mieszkania (o ile istnieje)
o Kod pocztowy – wpisz kod pocztowy (dla kraju Polska, kod pocztowy musi być podany w
formacie xx-xxx, gdzie x to cyfra),
o Miejscowość – wpisz nazwę miejscowości,
o Kraj - wybierz nazwę kraju z rozwijanej listy.
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Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji danych korespondencyjnych,
naciśnij przycisk Dalej (patrz: Zatwierdzanie danych korespondencyjnych).
anulować zlecenie modyfikacji danych korespondencyjnych, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z danymi korespondencyjnymi (patrz:
Dane korespondencyjne).

UWAGA
Jeżeli posiadasz zdefiniowany cykliczny eksport historii transakcji z dowolnego rachunku (patrz: Ustawienia
eksportu), nie możesz usunąć adresu e-mail z Twoich danych korespondencyjnych.

13.2.2 Zatwierdzanie danych korespondencyjnych
Krok 2 z 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji danych korespondencyjnych
Ekran prezentuje wprowadzone w poprzednim kroku zmodyfikowane dane korespondencyjne, pozwalając na ich
weryfikację przed zatwierdzeniem zlecenia realizacji modyfikacji danych korespondencyjnych.

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:






zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Modyfikacja danych korespondencyjnych, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane
korespondencyjne).
anulować zlecenie modyfikacji danych korespondencyjnych, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z danymi korespondencyjnymi (patrz:
Dane korespondencyjne).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:



W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

PLUS BANK S.A.

13. Mój profil



178/230

Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację modyfikacji danych korespondencyjnych, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie
modyfikacji danych korespondencyjnych zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:




przejść do Krok 1 - Modyfikacja danych korespondencyjnych, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Dane
korespondencyjne).
anulować zlecenie modyfikacji danych korespondencyjnych, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z danymi korespondencyjnymi (patrz:
Dane korespondencyjne).

13.2.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęcia
korespondencyjnych Użytkownika Klienta do realizacji w PLUS BANK S.A.

zlecenia

modyfikacji

danych

Fakt modyfikacji danych korespondencyjnych jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:



wyświetlić dane korespondencyjne, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Dane korespondencyjne).

13.3 Oświadczenia
Menu Oświadczenia pozwala na zarządzanie oświadczeniami składanymi przez zalogowanego do plusbank24
Użytkownika Klienta.
(W aktualnej wersji w Oświadczeniach jest tylko oświadczenie dotyczące kraju rezydencji podatkowej – CRS).

13.3.1 Oświadczenie o kraju rezydencji podatkowej
UWAGA
Bank może poprosić Użytkownika klienta o wypełnienie Oświadczenia także poprzez wysłanie mu wiadomości
wyświetlającej ekran z oświadczeniem o kraju rezydencji podatkowej. Przebieg wypełniania takiego oświadczenia
– z wiadomości – jest bardzo podobny do przebiegu zaprezentowanego w poniższym Oświadczeniu.

Plus Bank S.A.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

13. Mój profil

179/230

W Oświadczeniu o rezydencji podatkowej znajdują się informacje o:




Państwie rezydencji podatkowej (do 3 państw)
Nadanym numerze TIN (odpowiednio dla każdego z państw)
Przyczynie braku nadania numeru TIN w zadeklarowanym państwie rezydencji podatkowej
(odpowiednio dla każdego z państw)

13.3.2 Modyfikacja oświadczenia o kraju rezydencji
podatkowej
Ekran Modyfikacja oświadczenia o kraju rezydencji podatkowej umożliwia modyfikację rezydencji podatkowej
Użytkownika Klienta.
Modyfikacja oświadczenia o kraju rezydencji podatkowej w plusbank24, jest czynnością realizowaną w dwóch
krokach.
•

Krok 1 - Modyfikacja oświadczenia o kraju rezydencji podatkowej

•

Krok 2 - Weryfikacja i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji d oświadczenia o kraju rezydencji podatkowej.

Modyfikacja informacji o krajach rezydencji podatkowej wymaga podania informacji o przynajmniej jednym kraju, a
maksymalnie o trzech krajach rezydencji podatkowej.
Ekran po wejściu w tryb modyfikacji wygląda jak poniżej:

Na ekranie pozostaje informacja z poprzedniej treści oświadczenia, tj. dotychczas zadeklarowane kraje rezydencji,
ich numery TIN lub przyczyny braku tych numerów.
Wybranie nowego kraju z ostatnim wierszu „Państwo rezydencji podatkowej” powoduje dodanie nowego – drugiego
lub trzeciego – wiersza z kolejnym państwem rezydencji.
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Zmiana nazwy państwa w ostatnim wierszu, w kolumnie na „- -Wybierz- -„ - powoduje ukrycie ostatniego wiersza.
Po modyfikacji tabeli krajów i kodów TIN, Użytkownik klienta musi uzupełnić oświadczenie o pewne deklaracje,
które zaprezentowane są na poniższym ekranie:

13.3.3 Zatwierdzanie oświadczenia o kraju rezydencji
podatkowej
Ekran prezentuje wprowadzone w poprzednim kroku zmodyfikowane dane o rezydencji podatkowej, pozwalając na
ich weryfikację przed zatwierdzeniem i autoryzacją zlecenia realizacji modyfikacji danych o rezydencji podatkowej:

Jeżeli chcesz:





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Modyfikacja danych o rezydencji podatkowej, naciśnij przycisk Wstecz..

Plus Bank S.A.
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anulować zlecenie modyfikacji danych o rezydencji podatkowej, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie
zostanie anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu z danymi o rezydencji
podatkowej.

Po zmodyfikowaniu informacji w oświadczeniu o kraju rezydencji podatkowej do Dziennika zdarzeń trafia informacja
o tej modyfikacji.

13.4 Zarządzanie zgodami
Ekran Zarządzanie zgodami prezentuje zgody zalogowanego Użytkownika klienta na kontakt ze strony Banku i
firm powiązanych, oraz inne operacje na danych, na które Użytkownik klienta powinien jawnie wyrazić zgodę
zgodnie z regulacjami prawnymi.
Ekran Zarządzanie zgodami prezentuje listę zgód, które Użytkownik klienta przekazał Bankowi.
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13.4.1 Modyfikuj zgody
Ekran Modyfikuj zgody w plusbank24 umożliwia modyfikację zgód Użytkownika Klienta.

UWAGA
Na ekranie modyfikacji zgód może pojawić się mniejsza liczba zgód, w zależności od kontekstu pracy Użytkownika
klienta oraz decyzji Banku.

Plus Bank S.A.
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Zgody pogrupowane są w trzy obszary:




Zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną od Banku informacji o charakterze marketingowym
Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celach marketingowych Banku
Pozostałe zgody

Zgodę lub brak zgody Użytkownik wyraża odpowiednio – zaznaczając lub odznaczając – odpowiednie pole wyboru
przy danej zgodzie.
UWAGA
W przypadku zgody związanej z wykorzystaniem komunikacji przez pocztę email – Użytkownik klienta informowany
jest o ewentualnym braku adresu email w jego profilu, i konieczności uzupełnienia tego adresu, co pokazano na
przykładowym, załączonym ekranie.

13.4.2 Zatwierdzenie zmodyfikowanych zgód
Ekran zatwierdzenia zmodyfikowanych zgód:

…
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Jeżeli chcesz:






zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
przejść do Krok 1 - Modyfikacja zgód, naciśnij przycisk Wstecz..
anulować zlecenie modyfikacji zgód, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu ze zgodami.

13.5 Ustawienia dostępu
Ekran Ustawienia dostępu prezentuje ustawienia dostępu do plusbank24 w kanałach: Internet, Telefon, SMS oraz
z poziomu Aplikacji Mobilnej, a także ustawienia uwierzytelnienia dotyczące metody autoryzacji i obrazka
bezpieczeństwa.

Plus Bank S.A.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

185/230

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

13. Mój profil

PLUS BANK S.A.

13. Mój profil

Plus Bank S.A.

186/230

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

13. Mój profil

187/230
Na ekranie prezentowane są następujące informacje dotyczące ustawień dostępu:



Identyfikator – dostęp do ustawień Identyfikatora logowania.
o Gdy Alias ma status AKTYWNY :





Identyfikator obowiązuje w kanałach IVR i SMS
Identyfikator wykorzystywany jest do aktywacji Aplikacji Mobilnej

Alias – dostęp do ustawień Aliasu do logowania w kanale Internet
o Status – status Aliasu do kanału Internet. Możliwe wartości:




AKTYWNY – Alias obowiązuje w kanale INTERNET



ZABLOKOWANY – blokada Aliasu powoduje brak dostępu do bankowości
elektronicznej we wszystkich kanałach

NIEAKTYWNY - Identyfikator obowiązuje w kanałach: Internet, IVR, SMS oraz
przy aktywacji Aplikacji Mobilnej



Metoda autoryzacji - dostęp do ustawień dla metody autoryzacji,
o Rodzaj metody - prezentacja informacji o wykorzystanej metodzie autoryzacji, jako dodatkowej
metodzie uwierzytelniania Użytkownika Klienta (patrz: Metody autoryzacji operacji),
o Status - aktualny status metody autoryzacji, niewidoczny w przypadku braku metody
autoryzacji,
o Wymagane użycie metody autoryzacji do logowania - status użycia metody autoryzacji przy
logowaniu (możliwe wartości: TAK,NIE),



Hasło do kanału Internet - dostęp do ustawień hasła do kanału Internet,
o Status - status hasła do kanału Internet. Możliwe wartości:
 BRAK,
 AKTYWNE,
 ZABLOKOWANE,
 ZABLOKOWANE AUTOMATYCZNIE,



Hasło do kanałów Telefon / SMS - dostęp do ustawień hasła do kanałów Telefon i SMS,
o Status - status hasła do kanałów Telefon i SMS. Możliwe wartości:
 BRAK,
 AKTYWNE,
 ZABLOKOWANE,
 ZABLOKOWANE AUTOMATYCZNIE.



Dostęp do Aplikacji Mobilnej – dostęp do plusbank24 z poziomu Aplikacji Mobilnej. Status dostępu do
Aplikacji Mobilnej oznacza możliwość zalogowania się przez Aplikację Mobilną pod warunkiem, że na
urządzeniu jest zainstalowaną aktywna aplikacja.
o Status – status dostępu do plusbank24 z poziomu Aplikacji Mobilnej. Możliwe wartości:





Aktywny,
Zablokowany.

Obrazek bezpieczeństwa – umożliwia Tobie ustawienie obrazka bezpieczeństwa, który będzie
wyświetlany podczas Twojego logowania się do Aplikacji Klienta. Ustawienie obrazka nie jest
obowiązkowe.

Jeżeli chcesz:











zmienić Identyfikator do plusbank24, naciśnij przycisk Zmień w sekcji Identyfikator,
ustanowić Alias do plusbank24, naciśnij przycisk Ustaw w sekcji Alias,
zablokować Alias do plusbank24, naciśnij przycisk Zablokuj w sekcji Alias,
zmienić Alias do plusbank24, naciśnij przycisk Zmień w sekcji Alias,
zablokować aktywną metodę autoryzacji, naciśnij przycisk Zablokuj w sekcji Metoda autoryzacji,
włączyć użycie metody autoryzacji do logowania, naciśnij przycisk Włącz w sekcji Metoda autoryzacji,
wyłączyć użytą metodę autoryzacji do logowania, naciśnij przycisk Wyłącz w sekcji Metoda autoryzacji.
zablokować aktywne hasło do kanału Internet, naciśnij przycisk Zablokuj w sekcji Hasło do kanału
Internet,
zmienić hasło do kanału Internet, naciśnij przycisk Zmień (patrz: Zmień hasło) w sekcji Hasło do kanału
Internet,
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zablokować aktywne hasło do kanałów Telefon/SMS, naciśnij przycisk Zablokuj w sekcji Hasło do
kanałów Telefon/SMS,
odblokować zablokowane hasło do kanałów Telefon/SMS, naciśnij przycisk Odblokuj w sekcji Hasło do
kanałów Telefon/SMS,
zmienić hasło do kanałów Telefon/SMS (tylko dla aktywnego statusu), naciśnij przycisk Zmień (patrz:
Zmień hasło) w sekcji Hasło do kanałów Telefon/SMS,
zablokować dostęp do plusbank24 z poziomu Aplikacji Mobilnej, naciśnij przycisk Zablokuj w sekcji
Dostęp do Aplikacji Mobilnej,
odblokować dostęp do plusbank24 z poziomu Aplikacji Mobilnej, naciśnij przycisk Odblokuj w sekcji
Dostęp do Aplikacji Mobilnej,
ustawić obrazek bezpieczeństwa, wybierz dowolny obrazek (np. kliknij na niego „myszką”) i naciśnij
przycisk Ustaw. Podczas następnego logowania obrazek wyświetli się w trakcie logowania po wpisaniu
poprawnego identyfikatora. Jeżeli wybierzesz pusty kwadrat, podczas logowania nie będzie
prezentowany żaden obrazek.

Każda z powyższych czynności, za wyjątkiem ustawienia obrazku bezpieczeństwa, wymaga Twojego
potwierdzenia (patrz: Potwierdzenie operacji).

UWAGA
Hasło ma status ZABLOKOWANE AUTOMATYCZNIE jeżeli podczas logowania do Aplikacji Klienta w danym
kanale przekroczyłeś maksymalną dopuszczalną liczbę podania błędnego hasła do tego kanału.

UWAGA
Jeżeli zablokujesz hasło do kanału Internet, to nie będziesz się mógł zalogować do plusbank24, również z poziomu
Aplikacji Mobilnej, dla której status dostępu jest aktywny.

UWAGA
Odblokowanie hasła o statusie ZABLOKOWANE AUTOMATYCZNIE przez Pracownika Banku powoduje
wygenerowanie nowego hasła i wysłanie go na Twój telefon komórkowy. Opłata zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat
dostępną na stronie www.plusbank.pl

UWAGA
Jeżeli podczas logowania do Aplikacji Klienta Twój obrazek nie pojawi się lub będzie wyglądał inaczej,
należy bezzwłocznie przerwać logowanie i skontaktować się z PLUS BANK S.A.

UWAGA
Obrazek bezpieczeństwa jest niezależny od Twojego domyślnego kontekstu.

13.5.1 Zmień Identyfikator
Ekran Modyfikacja Identyfikatora umożliwia zmianę dotychczasowego identyfikatora Użytkownika Klienta do
logowania do plusbank24.
Nowy Identyfikator obowiązuje we wszystkich kanałach (Internet, SMS, IVR oraz Aplikacji mobilnej). W przypadku
ustawionego Aliasu (patrz: Alias).nowy Identyfikator przestaje obowiązywać w kanale Internet. W pozostałych
kanałach (IVR, SMS, aktywacja Aplikacji Mobilnej) wciąż będzie obowiązywał Identyfikator.
Zmiana Identyfikatora w plusbank24 jest czynnością realizowaną w jednym kroku.



Krok 1 – Modyfikacja Identyfikatora (patrz: Modyfikacja Identyfikatora).
Krok 2 – Zatwierdzenie modyfikacji Identyfikatora (patrz: Zatwierdzenie modyfikacji Identyfikatora).

Plus Bank S.A.
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13.5.1.1 Nowy Identyfikator
Krok 1 z 2 - Modyfikacja Identyfikatora.
Wprowadź nowy Identyfikator:





Wprowadź nowy Identyfikator - wprowadź nowy Identyfikator z zachowaniem reguł tworzenia nowego
Identyfikatora:
o musi składać się z 8 cyfr,
o nie może zawierać obok siebie 3 lub więcej jednakowych cyfr,
o nie może zawierać numeru PESEL,
o nie może zawierać numeru CIF.
Potwierdź nowy Identyfikator - ponownie wprowadź Identyfikator, jaki wpisałeś w polu Wprowadź
nowy Identyfikator

Jeżeli chcesz:



zatwierdzić zmianę Identyfikatora, naciśnij przycisk Dalej (patrz: Potwierdzenie).



anulować zmianę Identyfikatora, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zmiany Identyfikatora zostanie
anulowane i nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu ustawienia dostępu (patrz: Ustawienia
dostępu).

13.5.1.2 Zatwierdzenie modyfikacji Identyfikatora
Krok 2 z 2 - Zatwierdzenie modyfikacji Identyfikatora.
Wprowadź nowy Identyfikator:
Ekran prezentuje wprowadzony na poprzednim kroku Identyfikator, pozwalając na jego weryfikację przed
zatwierdzeniem modyfikacji Identyfikatora.

Jeżeli chcesz:



zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
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anulować operację, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie wykonania operacji zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu ustawienia dostępu (patrz: Ustawienia dostępu).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację modyfikacji Identyfikatora, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie modyfikacji
Identyfikatorah zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:



przejść do Krok 1 - Modyfikacja Identyfikatora, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Ustawienia dostępu).

13.5.1.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęcia zlecenia Identyfikatora.
Fakt zlecenia zmiany Identyfikatora jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:
przejść do ekranu z ustawieniami dostępu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Ustawienia dostępu),
przejść do ekranu z ustanowieniem lub zmianą Aliasu, naciśnij przycisk Ustanowienie Aliasu / Zmiana Aliasu (patrz:
Alias).

13.5.2 Alias
Alias pozwala na zdefiniowanie dowolnej, łatwej do zapamiętania nazwy użytkownika, składającej się z liter, cyfr i
znaków specjalnych. Zdefiniowany Alias zastępuje Identyfikator w kanale Internet oraz Internet lajt. W pozostałych
kanałach (IVR, SMS, aktywacja Aplikacji Mobilnej) wciąż będzie obowiązywał Identyfikator.

Plus Bank S.A.
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13.5.2.1 Ustawienie Aliasu
Ekran Ustawienie Aliasu umożliwia ustawienie Aliasu do logowania w kanale Internet.
Ustawienie Aliasu w plusbank24 jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.



Krok 1 – Ustawienie Aliasu (patrz: Ustawienie Aliasu).
Krok 2 – Zatwierdzenie ustawień Aliasu (patrz: Zatwierdzenie ustawień Aliasu).

13.5.2.1.1 Wprowadzenie Aliasu
Krok 1 z 2 – Ustawienie Aliasu.
Wprowadź Alias:




Wprowadź nowy Alias – wprowadź nowy Alias z zachowaniem reguł tworzenia nowego Aliasu:
o może mieć długość od 10 do 30 znaków,
o może składać się z cyfr, liter i znaków specjalnych,
o musi być unikalny,
o nie może zawierać polskich znaków oraz spacji,
o nie może zawierać obok siebie 3 lub więcej jednakowych znaków,
o nie może zawierać numeru PESEL oraz nr dokumentu tożsamości,
o nie może zawierać numeru CIF.
Potwierdź nowy Alias – ponownie wprowadź Alias, jaki wpisałeś w polu Wprowadź nowy Alias

Jeżeli chcesz:



zatwierdzić ustawienia Aliasu, naciśnij przycisk Dalej (patrz: Potwierdzenie).



anulować ustawienie Aliasu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie ustawienia Aliasu zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu ustawienia dostępu (patrz: Ustawienia dostępu).

13.5.2.1.2 Zatwierdzenie Aliasu
Krok 2 z 2 - Zatwierdzenie ustawień Aliasu.
Ekran prezentuje wprowadzony na poprzednim kroku Alias, pozwalając na jego weryfikację przed zatwierdzeniem
ustawienia Aliasu.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

PLUS BANK S.A.

13. Mój profil

192/230

Jeżeli chcesz:




zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
anulować operację, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie wykonania operacji zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu ustawienia dostępu (patrz: Ustawienia dostępu).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację ustawienia Aliasu, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie ustawienia Aliasu
zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:


przejść do Krok 1 – Wprowadzenie Aliasu, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Wprowadzenie Aliasu).

13.5.2.1.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęcia zlecenia ustawienia Aliasu.
Fakt zlecenia ustawienia Aliasu jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:




przejść do ekranu z ustawieniami dostępu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Ustawienia dostępu),
przejść do ekranu z ustanowieniem lub zmianą Identyfikatora, naciśnij przycisk Przejdź do zmiany
Identyfikatora (patrz: Zmień Identyfikator).

13.5.2.2 Zmiana Aliasu
Ekran Zmiana Aliasu umożliwia zmianę Aliasu do logowania w kanale Internet.
Zmiana Aliasu w plusbank24 jest czynnością realizowaną w dwóch krokach.



Krok 1 – Wprowadzenie nowego Aliasu (patrz: Zmiana Aliasu).
Krok 2 – Zatwierdzenie zmiany Aliasu (patrz: Zatwierdzenie zmiany Aliasu).

13.5.2.2.1 Wprowadzenie nowego Aliasu
Krok 1 z 2 – Wprowadzenie nowego Aliasu.
Wprowadź nowy Alias:





Wprowadź stary Alias – wprowadź aktualnie używany Alias
Wprowadź nowy Alias – wprowadź nowy Alias z zachowaniem reguł tworzenia nowego Aliasu:
o może mieć długość od 10 do 30 znaków,
o może składać się z cyfr, liter i znaków specjalnych,
o musi być unikalny,
o nie może zawierać polskich znaków oraz spacji,
o nie może zawierać obok siebie 3 lub więcej jednakowych znaków,
o nie może zawierać numeru PESEL oraz nr dokumentu tożsamości,
o nie może zawierać numeru CIF,
o nie może zawierać się w starym Aliasie,
o nie może być identyczny jak stary Alias.
Potwierdź nowy Alias – ponownie wprowadź Alias, jaki wpisałeś w polu Wprowadź nowy Alias
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Jeżeli chcesz:



zatwierdzić ustawienia nowego Aliasu, naciśnij przycisk Dalej (patrz: Potwierdzenie).



anulować zmianę Aliasu, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zmiany Aliasu zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu ustawienia dostępu (patrz: Ustawienia dostępu).

13.5.2.2.2 Zatwierdzenie zmiany Aliasu
Krok 2 z 2 - Zatwierdzenie zmiany Aliasu.
Ekran prezentuje wprowadzony na poprzednim kroku Alias, pozwalając na jego weryfikację przed zatwierdzeniem
zmiany Aliasu.

Jeżeli chcesz:




zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
anulować operację, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie wykonania operacji zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu ustawienia dostępu (patrz: Ustawienia dostępu).

Plus Bank S.A.
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Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację zmiany Aliasu, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie zmiany Aliasu zostanie
przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:


przejść do Krok 1 – Wprowadzenie nowego Aliasu, naciśnij przycisk Wstecz (patrz: Wprowadzenie
nowego Aliasu).

13.5.2.2.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęcia zlecenia zmiany Aliasu.
Fakt zlecenia zmiany Aliasu jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:




przejść do ekranu z ustawieniami dostępu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Ustawienia dostępu),
przejść do ekranu z ustanowieniem lub zmianą Identyfikatora, naciśnij przycisk Przejdź do zmiany
Identyfikatora (patrz: Zmień Identyfikator).

13.5.2.3 Blokowanie Aliasu
Ekran Blokowanie Aliasu umożliwia zablokowanie Aliasu co się wiążę z całkowitą blokadą użytkownika we
wszystkich kałach. Po zablokowaniu Aliasu możesz zostać automatycznie wylogowany z aplikacji.
Ponowny dostęp do bankowości elektronicznej, będzie możliwy dopiero po wygenerowaniu nowego Identyfikatora
i hasła w Oddziale lub Centrum Obsługi Klienta.
Blokowanie Aliasu w plusbank24 jest czynnością realizowaną w jednym kroku.
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Krok 1 – Zablokowanie Aliasu (patrz: Zablokowanie Aliasu).

13.5.2.3.1 Zablokowanie Aliasu
Krok 1 z 1 - Zablokowanie Aliasu.
Ekran prezentuje komunikat informujący o konsekwencjach zablokowania Aliasu, pozwalając na jego weryfikację
przed zatwierdzeniem zablokowania Aliasu.
Zablokowanie Aliasu spowoduje zablokowanie dostępu do bankowości elektronicznej we wszystkich kanałach.

Jeżeli chcesz:




zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
anulować operację, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie wykonania operacji zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu ustawienia dostępu (patrz: Ustawienia dostępu).

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację zablokowania Aliasu, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie zablokowania Aliasu
zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:


przejść do Ustawień dostępu, naciśnij przycisk Anuluj (patrz: Ustawienia dostępu).

UWAGA
Po zablokowaniu Aliasu dostęp do plusbank24 zostanie całkowicie zablokowany.

13.5.3 Zmień hasło do szyfrowania wysyłanych informacji
Ekran Zmiana hasła do szyfrowania wysyłki informacji na adres email umożliwia obsługę hasła Użytkownika
Klienta do szyfrowania załączników dołączanych do przesyłek email - aktualnie cyklicznej historii transakcji.
Obsługa tego hasła to:





Odblokowanie hasłą i szyfrowania
Ustawienie pierwszego hasła do szyfrowania
Zmiana istniejącego hasła
Zablokowanie hasła i szyfrowania

13.5.3.1 Odblokowanie hasła
Inicjalnie hasło do szyfrowania jest zablokowane.
Użytkownik Klienta widzi następujący ekran:

W celu odblokowania szyfrowania należy użyć przycisku Odblokuj. System plusbank24 poprosi Uzytkownika
o potwierdzenie operacji – za pomocą metody zdefiniowanej dla Użytkownika.
Przykładowy ekran z potwierdzeniem nie wymagającym autoryzacji operacji:

Po potwierdzeniu odblokowania – ekran z hasłem do szyfrowania ma następującą postać:
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13.5.3.2 Ustawienie hasła po raz pierwszy
W celu ustawienia hasła po raz pierwszy należy użyć przycisku Zmień.
System plusbank24 poprosi Użytkownika o podanie hasła:

UWAGA
Hasło do szyfrowania może być utworzone z 10-30 znaków oraz zawierać:






co najmniej jedną małą literę,
co najmniej jedną wielką literę,
co najmniej jedną cyfrę,
może zawierać jedną grupę dwóch jednakowych znaków pod rząd.

Hasło nie może:





powtarzać ostatnich kilku haseł do kanału Internet i do szyfrowania załączników
zawierać Identyfikatora Użytkownika Klienta,
być takie samo jak Identyfikator Użytkownika Klienta ani być jego częścią.
Pasek % mocy hasła jest orientacyjnym wskaźnikiem, jak silne hasło podał Użytkownik. Plusbank24 nie
ocenia jednak dopuszczalnego hasła na podstawie tego paska, a jedynie na podstawie kryteriów
wymienionych powyżej.

Po powtórzeniu hasła w polu potwierdzenia, gdy oba hasła się zgadzają, a ww. warunki są spełnione, można
przejść Dalej, by zatwierdzić zmianę hasła:

Plus Bank S.A.
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Zatwierdzenie hasła wykonać należy za pomocą zdefiniowanej metody autoryzacji.

13.5.3.3 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęcia zlecenia zmiany hasła do kanałów, dla których
Użytkownik Klienta uruchomił funkcję zmiany hasła.
Fakt zlecenia zmiany hasła do kanałów jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).
Jeżeli chcesz:



przejść do ekranu z ustawieniami dostępu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Ustawienia dostępu).

13.5.3.4 Zmiana istniejącego hasła
Zmiana istniejącego hasła wykonywana jest analogicznie do zmiany hasła do kanału Internet.

13.5.3.5 Zablokowanie hasła
Zablokowanie hasła wykonywane jest analogicznie do odblokowania.

13.5.4 Zmień hasło logowania
Ekran Zmiana hasła umożliwia zmianę dotychczasowego hasła Użytkownika Klienta do logowania do plusbank24.
Zmiana hasła w plusbank24 jest czynnością realizowaną w jednym kroku.



Krok 1 - Modyfikacja hasła i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji (patrz: Nowe hasło).

13.5.4.1 Nowe hasło
Krok 1 z 1 - Modyfikacja hasła i zatwierdzenie zlecenia modyfikacji
Wprowadź nowe hasło:
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Wprowadź obecne hasło - wprowadź obecnie używane przez Ciebie hasło, jakie wykorzystujesz
logując się do plusbank24,
Wprowadź nowe hasło - wprowadź nowe hasło z zachowaniem reguł tworzenia nowego hasła (patrz:
uwaga poniżej),
Potwierdź nowe hasło - ponownie wprowadź hasło, jakie wpisałeś w polu Wprowadź nowe hasło.

Jeżeli chcesz:




zatwierdzić zmianę hasła, naciśnij przycisk Zatwierdź (patrz: Potwierdzenie).
anulować zmianę hasła, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zmiany hasła zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu ustawienia dostępu (patrz: Ustawienia dostępu).

UWAGA
Hasło do kanału Internet może być utworzone z 10-30 znaków oraz zawierać:






co najmniej jedną małą literę,
co najmniej jedną wielką literę,
co najmniej jedną cyfrę
może zawierać jedną grupę dwóch jednakowych znaków pod rząd.

Hasło nie może:





powtarzać ostatnich kilku haseł do kanału Internet i do szyfrowania załączników
zawierać Identyfikatora Użytkownika Klienta,
być takie samo jak Identyfikator Użytkownika Klienta ani być jego częścią.

Plus Bank S.A.
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UWAGA
Hasło wspólne do kanału Telefon i SMS musi być utworzone z 6 cyfr.
Hasło nie może:




może zawierać jedną grupę dwóch jednakowych znaków pod rząd,
być częścią Identyfikatora Użytkownika Klienta.

13.5.4.2 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o potwierdzeniu przyjęcia zlecenia zmiany hasła do kanałów, dla których
Użytkownik Klienta uruchomił funkcję zmiany hasła.
Fakt zlecenia zmiany hasła do kanałów jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).
Jeżeli chcesz:



przejść do ekranu z ustawieniami dostępu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Ustawienia dostępu).

13.5.5 Potwierdzenie operacji
Ekran Potwierdzenie operacji jest prezentowany każdorazowo, jeżeli wcześniej wykonana została jedna z
poniższych czynności:










Zablokowanie metody autoryzacji,
Włączenie użycia metody autoryzacji do logowania,
Wyłączenie użycia metody autoryzacji do logowania,
Zablokowanie hasła do kanału Internet,
Zablokowanie hasła do kanałów Telefon/SMS,
Odblokowanie hasła do kanałów Telefon/SMS,
Zablokowanie dostępu do plusbank24 z poziomu Aplikacji Mobilnej,
Odblokowanie dostępu do plusbank24 z poziomu Aplikacji Mobilnej.

Na ekranie prezentowana jest informacja o potwierdzanej operacji.

Jeżeli chcesz:




zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
anulować operację, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie wykonania operacji zostanie anulowane i nastąpi
automatyczne przekierowanie do ekranu ustawienia dostępu (patrz: Ustawienia dostępu).

Po zatwierdzeniu operacji wyświetlony zostanie ekran z informacją o dokonaniu żądanych zmian.
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Jeżeli chcesz:



przejść do ekranu z ustawieniami dostępu, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Ustawienia dostępu).

13.6 Kontekst domyślny
Ekran Kontekst domyślny umożliwia zdefiniowanie domyślnego kontekstu dla Użytkownika Klienta, w jakim
będzie pracował po zalogowaniu się do plusbank24.
Ekran prezentuje aktualnie ustawiony kontekst domyślny.

Jeżeli chcesz:



zdefiniować kontekst domyślny dla Użytkownika Klienta wykonaj następujące czynności:
o wybierz w polu Kontekst kontekst z listy kontekstów dostępnych dla danego Użytkownika
Klienta,
o naciśnij przycisk Ustaw jako domyślny.

Kontekst na liście jest prezentowany jako złączenie CIF Klienta i Nazwy Klienta, którą dla Klienta detalicznego
jest imię i nazwisko Klienta, a dla Klienta instytucjonalnego – nazwa firmy.
Aktualnie wybrany kontekst domyślny jest dodatkowo oznaczony opisem domyślny i dla tego kontekstu przycisk
Ustaw jako domyślny nie jest dostępny.

13.7 Czytniki i karty chipowe
Funkcjonalność jest niedostępna.

13.8 Urządzenia mobilne
Ekran Lista urządzeń mobilnych prezentuje listę urządzeń mobilnych, na których uruchamiałeś Aplikację Mobilną
plusbank24.

Plus Bank S.A.
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Na ekranie prezentowane są następujące informacje:




Producent / Model / Platforma - informacje o producencie, modelu i platformie urządzenia mobilnego,
Status aktywacji / Data aktywacji – status oraz data aktywacji urządzenia mobilnego, możliwe wartości:
o Aktywny – urządzenie, które aktywowałeś w plusbank24 i za pomocą którego możesz
obsługiwać plusbank24,
o Oczekujący na aktywację – urządzenie, na którym została zainstalowana i aktywowana
Aplikacja Mobilna, ale wymaga ono dokończenia procesu aktywacji w kanale Internet przez
dokonanie aktywacji tego urządzenia.

Jeżeli chcesz:






wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu mobilnym, to wskaż na nazwę tego urządzenia. Pole
Producent/Model/Platforma jest odnośnikiem do ekranu ze szczegółowymi informacjami związanymi z
wybranym urządzeniem (patrz: Szczegóły urządzenia mobilnego).
Aktywować urządzenie mobilne, naciśnij odnośnik Aktywuj (patrz: Aktywuj urządzenie mobilne).
Odnośnik dostępny jedynie dla urządzeń o statusie Oczekujący na aktywację.
Dezaktywować urządzenie mobilne, naciśnij odnośnik Dezaktywuj (patrz: Dezaktywuj urządzenie
mobilne). Odnośnik dostępny jedynie dla urządzeń o statusie Aktywny.
Usunąć urządzenie mobilne, naciśnij odnośnik Usuń (patrz: Usuń urządzenie mobilne). Odnośnik
dostępny jedynie dla urządzeń o statusie Oczekujący na aktywację.

UWAGA
Dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczne jest aktywowanie urządzenia mobilnego w Aplikacji Klienta
plusbank24.

13.8.1 Szczegóły urządzenia mobilnego
Ekran Szczegóły urządzenia mobilnego prezentuje szczegółowe informacje na temat wybranego urządzenia
mobilnego.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

PLUS BANK S.A.

13. Mój profil

204/230

Na ekranie prezentowane są następujące informacje:







Producent – nazwa producenta urządzenia mobilnego,
Model – model urządzenia mobilnego,
Platforma – platforma urządzenia mobilnego,
Status aktywacji – status urządzenia mobilnego,
Data aktywacji – data ostatniej aktywacji urządzenia mobilnego, jedynie dla urządzeń o statusie
Aktywny,

Jeżeli chcesz:






Powrócić do listy urządzeń mobilnych, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Urządzenia mobilne).
Aktywować urządzenie mobilne, naciśnij przycisk Aktywuj (patrz: Aktywuj urządzenie mobilne). Przycisk
dostępny jedynie dla urządzeń o statusie Oczekujący na aktywację.
Dezaktywować urządzenie mobilne, naciśnij przycisk Dezaktywuj (patrz: Dezaktywuj urządzenie
mobilne). Przycisk dostępny jedynie dla urządzeń o statusie Aktywny.
Usunąć urządzenie mobilne, naciśnij przycisk Usuń (patrz: Usuń urządzenie mobilne). Przycisk
dostępny jedynie dla urządzeń o statusie Oczekujący na aktywację.

13.8.2 Aktywuj urządzenie mobilne
Ekran Aktywacja urządzenia mobilnego umożliwia aktywację urządzenia mobilnego, z którego będziesz mógł
obsługiwać plusbank24.
Aktywacja urządzenia mobilnego w plusbank24 jest czynnością realizowaną w jednym kroku.



Krok 1 – Zatwierdzenie aktywacji urządzenia mobilnego (patrz: Zatwierdzenie aktywacji urządzenia
mobilnego).

13.8.2.1 Zatwierdzenie aktywacji urządzenia mobilnego
Krok 1 z 1 - Zatwierdzenie aktywacji urządzenia mobilnego
Przed aktywacją zweryfikuj dane aktywowanego urządzenia mobilnego.

Jeżeli chcesz:





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
anulować aktywację urządzenia mobilnego, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję aktywacji.

Plus Bank S.A.
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Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację aktywacji urządzenia mobilnego, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie aktywacji
urządzenia mobilnego zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:



anulować aktywację urządzenia mobilnego, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję aktywacji.

13.8.2.2 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o aktywacji urządzenia mobilnego.
Fakt aktywacji urządzenia mobilnego jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:



przejść do ekranu z listą urządzeń mobilnych, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Urządzenia mobilne).

13.8.3 Dezaktywuj urządzenie mobilne
Ekran Dezaktywacja urządzenia mobilnego umożliwia dezaktywację urządzenia mobilnego, za pomocą którego
obsługujesz plusbank24.
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Dezaktywacja urządzenia mobilnego w plusbank24 jest czynnością realizowaną w jednym kroku.



Krok 1 – Zatwierdzenie dezaktywacji urządzenia mobilnego (patrz: Zatwierdzenie dezaktywacji
urządzenia mobilnego).

13.8.3.1 Zatwierdzenie dezaktywacji urządzenia mobilnego
Krok 1 z 1 - Zatwierdzenie dezaktywacji urządzenia mobilnego
Przed dezaktywacją zweryfikuj dane dezaktywowanego urządzenia mobilnego.

Jeżeli chcesz:





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
anulować dezaktywację urządzenia mobilnego, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję
dezaktywacji.

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:





W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację dezaktywacji urządzenia mobilnego, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie
dezaktywacji urządzenia mobilnego zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:



anulować dezaktywację urządzenia mobilnego, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję
dezaktywacji.

13.8.3.2 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o dezaktywacji urządzenia mobilnego.
Fakt dezaktywacji urządzenia mobilnego jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Plus Bank S.A.
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Jeżeli chcesz:



przejść do ekranu z listą urządzeń mobilnych, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Urządzenia mobilne).

13.8.4 Usuń urządzenie mobilne
Ekran Usunięcie urządzenia mobilnego umożliwia usunięcie urządzenia mobilnego widocznego na liście.
Usunięcie urządzenia mobilnego w plusbank24 jest czynnością realizowaną w jednym kroku.



Krok 1 – Zatwierdzenie usunięcia urządzenia mobilnego (patrz: Zatwierdzenie usunięcia urządzenia
mobilnego).

13.8.4.1 Zatwierdzenie usunięcia urządzenia mobilnego
Krok 1 z 1 - Zatwierdzenie usunięcia urządzenia mobilnego
Przed usunięciem zweryfikuj dane usuwanego urządzenia mobilnego.

Jeżeli chcesz:





zatwierdzić wykonanie operacji, naciśnij przycisk Zatwierdź, a jeżeli operacja wymaga autoryzacji np. za
pomocą jednorazowego hasła SMS, naciśnij przycisk Wyślij SMS.
W plusbank24 metody autoryzacji operacji są przypisywane do Użytkownika Klienta. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale Metody autoryzacji operacji.
anulować usunięcie urządzenia mobilnego, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję usunięcia.

Jeżeli operacja wymaga autoryzacji wykonaj następujące czynności:
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W zależności od przypisanej metody autoryzacji operacji w plusbank24, wprowadź wymagane dane do
zatwierdzenia operacji.
Przykładowo, dla metody autoryzacji jednorazowym hasłem SMS będzie to wpisanie hasła, jakie
otrzymasz w wiadomości SMS w pole Wprowadź hasło nr ... z dnia ...
Zatwierdź operację usunięcia urządzenia mobilnego, naciskając przycisk Zatwierdź. Zlecenie usunięcia
urządzenia mobilnego zostanie przekazane do realizacji w PLUS BANK S.A.

Jeżeli chcesz:



anulować usunięcie urządzenia mobilnego, naciśnij przycisk Anuluj. Zlecenie zostanie anulowane i
nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu, na którym pierwotnie uruchomiłeś funkcję usunięcia.

13.8.4.2 Potwierdzenie
Ekran prezentuje komunikat informujący o usunięciu urządzenia mobilnego.
Fakt usunięcia urządzenia mobilnego jest odnotowany w dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń).

Jeżeli chcesz:



przejść do ekranu z listą urządzeń mobilnych, naciśnij przycisk Powrót (patrz: Urządzenia mobilne).

Plus Bank S.A.
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14. Dziennik zdarzeń
Zdarzeniami w plusbank24 są czynności opisane w poniższej tabeli zdarzeń.
Tabela zawiera listę nazw zdarzeń wraz z listą czynności związanych z każdym zdarzeniem, które są wykonywane
przez Ciebie w plusbank24. Czynności na liście, powodujące wygenerowanie określonego zdarzenia, zostały
pogrupowane tematycznie.
Grupy czynności
Logowanie

Lista zdarzeń
Logowanie
Wylogowanie
Automatyczne zablokowanie hasła
Automatyczne zablokowanie metody autoryzacji
Import przelewów z pliku
Dodanie przelewu US
Dodanie przelewu US do koszyka finansowego
Dodanie przelewu do ZUS
Dodanie przelewu internetowego
Dodanie przelewu krajowego
Dodanie przelewu krajowego SORBNET
Dodanie przelewu krajowego SORBNET do koszyka finansowego
Dodanie przelewu krajowego do koszyka finansowego
Dodanie przelewu poza US
Dodanie przelewu poza US do koszyka finansowego
Dodanie przelewu walutowego na rachunek w PLUS BANK

Przelewy
Dodanie przelewu walutowego na rachunek w PLUS BANK do koszyka
finansowego
Dodanie przelewu walutowego zagranicznego/krajowego
Dodanie przelewu
finansowego

walutowego

zagranicznego/krajowego

do

koszyka

Dodanie przelewu własnego
Dodanie przelewu własnego do koszyka finansowego
Dodanie przelewu własnego walutowego
Dodanie przelewu własnego walutowego do koszyka finansowego
Dodanie płatności podzielonej VAT - przelewu własnego
Dodanie płatności podzielonej VAT - przelewu własnego do koszyka finansowego.
Dodanie płatności podzielonej VAT - przelewu krajowego
Dodanie płatności podzielonej VAT - przelewu krajowego do koszyka finansowego
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Dodanie płatności podzielonej VAT - przelewu krajowego SORBNET do koszyka
finansowego.
Dodanie przelewu podatku VAT do US
Dodanie przelewu podatku VAT do US do koszyka finansowego
Dodanie płatności podzielonej VAT - przelewu internetowego
Dodanie płatności podzielonej VAT - przelewu własnego
Modyfikacja danych przelewu US
Modyfikacja danych przelewu do ZUS
Modyfikacja danych przelewu krajowego
Modyfikacja danych przelewu krajowego SORBNET
Modyfikacja danych przelewu poza US
Modyfikacja danych przelewu walutowego na rachunek w PLUS BANK
Modyfikacja danych przelewu walutowego zagranicznego/krajowego
Modyfikacja danych przelewu własnego
Modyfikacja danych przelewu własnego walutowego
Modyfikacja danych płatności podzielonej VAT - przelewu własnego
Modyfikacja danych płatności podzielonej VAT - przelewu krajowego
Modyfikacja danych płatności podzielonej VAT - przelewu krajowego SORBNET
Modyfikacja danych przelewu podatku VAT do US
Usunięcie przelewu US
Usunięcie przelewu do ZUS
Usunięcie przelewu krajowego
Usunięcie przelewu krajowego SORBNET
Usunięcie przelewu poza US
Usunięcie przelewu walutowego na rachunek w PLUS BANK
Usunięcie przelewu walutowego zagranicznego/krajowego
Usunięcie przelewu własnego
Usunięcie przelewu własnego walutowego
Usunięcie płatności podzielonej VAT - przelewu własnego
Usunięcie płatności podzielonej VAT - przelewu krajowego
Usunięcie płatności podzielonej VAT - przelewu krajowego SORBNET
Usunięcie przelewu podatku VAT do US
Odbiorcy

Utworzenie odbiorcy krajowego
Modyfikacja odbiorcy krajowego
Usunięcie odbiorcy krajowego
Utworzenie odbiorcy zagranicznego
Modyfikacja odbiorcy zagranicznego
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Usunięcie odbiorcy zagranicznego
Import odbiorców z pliku
Wiadomości

Wysłanie wiadomości
Odczytanie wiadomości
Usunięcie wiadomości

Doładowania

Dodanie numeru telefonu do doładowań
Modyfikacja numeru telefonu do doładowań
Usunięcie numeru telefonu do doładowań
Dodanie doładowania cyklicznego
Modyfikacja doładowania cyklicznego
Usunięcie doładowania cyklicznego

Płatności masowe

Wczytanie pliku MPW
Usunięcie pliku MPW
Eksport pliku ze struktury katalogowej

Ustawienia

Zablokowanie metody autoryzacji
Włączenie użycia metody autoryzacji do logowania
Wyłączenie użycia metody autoryzacji do logowania
Zablokowanie hasła
Odblokowanie hasła
Zmiana hasła
Zmiana danych korespondencyjnych
Zmiana kontekstu domyślnego
Pominięcie proponowanej zmiany hasła
Utworzenie cyklicznego eksportu historii transakcji
Modyfikacja cyklicznego eksportu historii transakcji
Usunięcie cyklicznego eksportu historii transakcji
Wysyłka cyklicznego eksportu historii transakcji
Modyfikacja limitów Aplikacji Mobilnej (AM)
Aktywacja urządzenia mobilnego
Dezaktywacja urządzenia mobilnego
Usunięcie urządzenia mobilnego
Zablokowanie dostępu do Aplikacji Mobilnej
Odblokowanie dostępu do Aplikacji Mobilnej
Aktywacja powiadomień
Modyfikacja powiadomień
Rezygnacja z powiadomień

Autoryzacja

Autoryzacja
Autoryzacja przelewów z koszyka
Anulowanie przelewów z koszyka

Kanał SMS

Odpowiedź w kanale SMS

Płatnicy

Utworzenie płatnika
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Modyfikacja płatnika
Usunięcie płatnika
Import płatników z pliku

Ankiety

Wypełnienie ankiety

Umowy

Akceptacja umowy
Odrzucenie umowy

Szablony

Dodanie szablonu importu
Modyfikacja szablonu importu
Usunięcie szablonu importu
Dodanie szablonu eksportu
Modyfikacja szablonu eksportu
Usunięcie szablonu eksportu

Wnioski

Wysłanie danych wniosku
Złożenie wniosku
Usunięcie wniosku

Ustawienia Aplikacja Mobilna

Ustawienie PIN Aplikacji Mobilnej
Zmiana PIN Aplikacji Mobilnej
Zablokowanie PIN Aplikacji Mobilnej
Automatyczne zablokowanie PIN Aplikacji Mobilnej
Ustawienie hasła Aplikacji Mobilnej
Zmiana hasła Aplikacji Mobilnej
Zablokowanie hasła Aplikacji Mobilnej
Automatyczne zablokowanie hasła Aplikacji Mobilnej
Autoryzacja w Aplikacji Mobilnej
Aktywacja aplikacji na urządzeniu mobilnym
Dezaktywacja aplikacji na urządzeniu mobilnym
Złożenie wniosku w Aplikacji Mobilnej
Definicja limitu transakcji bez autoryzacji
Modyfikacja limitu transakcji bez autoryzacji

14.1 Ekran Dziennik zdarzeń
Wybierając w menu poziomym (menu ogólne) Aplikacji Klienta funkcjonalność Dziennik zdarzeń prezentowany jest
poniższy ekran:

Plus Bank S.A.
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Poniżej przedstawiono opis poszczególnych elementów tego ekranu zgodnie z numeracją zaznaczoną na
powyższym rysunku.
Menu
poziome

Menu poziome opisane w rozdziale Logowanie (patrz: Ekran po zalogowaniu).

Menu
pionowe

Menu pionowe prezentuje listę funkcji możliwych do wykonania dla funkcjonalności
Dziennik zdarzeń, wybranej w menu poziomym ekranu:


Panel
roboczy

Dziennik zdarzeń (patrz: Lista zdarzeń).

Panel roboczy to główny element Aplikacji Klienta umożliwiający realizację różnych
funkcji dostępnych w menu pionowym.
Po wybraniu w menu poziomym Dziennik zdarzeń, w panelu roboczym
prezentowana jest lista zdarzeń odpowiadająca domyślnym dla ekranu kryteriom
wyszukiwania.
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14.2 Lista zdarzeń
Ekran Lista zdarzeń umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie zarejestrowanych w plusbank24 w Aplikacji Klienta
danych o zdarzeniach, wynikających z działań:




Użytkownika Klienta realizowanych poprzez kanały: Internet, IVR, SMS,
Pracowników PLUS BANK S.A. realizowanych w imieniu Użytkownika Klienta poprzez kanał: COK.

Aby wyświetlić listę zdarzeń wykonaj następujące czynności:














Wybierz jeden z dwóch typów okresu wyszukiwania:
o W polu Od dnia oraz do wpisz datę początku oraz datę końca okresu, w którym zdarzenia
zostały zrealizowane.
o W polu Ostatnie wpisz liczbę ostatnich dni/tygodni/miesięcy stanowiących okres wyszukiwania
oraz wybierz z listy rodzaj okresu wyszukiwania (możliwe wartości: dni, tygodni, miesięcy).
Grupa zdarzeń - wybierając z listy grup zdarzeń jedną grupę, na liście zdarzeń prezentowane będą
zdarzenia tylko z tej grupy, a lista wartości w polu Typ zdarzenia będzie umożliwiała wybór tylko tych
typów zdarzeń, które są przypisane do wybranej grupy. Grupy zdarzeń w plusbank24:
o Logowanie,
o Odbiorcy,
o Przelewy,
o Wiadomości,
o Ustawienia,
o Doładowania,
o Autoryzacja,
o Płatności masowe,
o Czytniki i karty,
o Płatnicy.
Typ zdarzenia - możesz wybrać typ zdarzenia z listy. Jeśli w polu Grupa zdarzeń jest wybrana grupa
zdarzeń, to lista możliwych do wybrania typów zdarzeń jest zawężona. Jeśli grupa zdarzeń nie została
określona, to lista typów zdarzeń umożliwia wybranie dowolnego typu zdarzenia z listy.
Kanał - możesz wybrać kanał dostępu do plusbank24, aby zawęzić listę zdarzeń do tych, które
realizowane były w wybranym kanale. Możliwe wartości:
o Internet,
o IVR,
o SMS,
o COK.
Aplikacja – wybierz z listy rozwijanej rodzaj aplikacji, za pomocą której zlecono wykonanie operacji.
Możliwe wartości:
o Aplikacja Internet – czynność wykonana przez pełną wersję plusbank24,
o Aplikacja Lajt – czynność wykonana przez wersję lajt plusbank24,
o Aplikacja Mobilna – czynność wykonana przez aplikację zainstalowaną na urządzeniu
mobilnym plusbank24.
Wynik zdarzenia - wybierając z listy możliwy wynik zdarzeń, na liście zdarzeń prezentowane będą
zdarzenia o określonym wyniku zdarzenia. Możliwe wartości:
o Poprawny,
o Błąd.
Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Plus Bank S.A.
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W sekcji Lista zdarzeń zostaje wyświetlona lista zdarzeń spełniających wprowadzone kryteria wyszukiwania.

Dla każdego zdarzenia prezentowane są:






Data - data i godzina zarejestrowania zdarzenia w plusbank24,
Zdarzenie - nazwa typu zdarzenia i jego opis,
Wynik - informacja o wyniku zdarzenia (możliwe wartości: Poprawny, Błąd),
Kanał/Aplikacja - kanał dostępu do plusbank24, którym wykonano dane zdarzenie.
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Najnowsze zdarzenia prezentowane są zawsze na początku listy.

UWAGA
Zdarzenia dostępne są z ostatnich 12-u miesięcy.

UWAGA
Określając okres wyszukiwania zdarzeń pamiętaj, że przedział między datą początkową i końcową nie może
przekroczyć 3 miesięcy.

PORADA
W celu wprowadzenia dat w kryteriach wyszukiwania zdarzeń możesz skorzystać z kalendarza, który wywołuje się
poprzez wybór przycisku

Plus Bank S.A.

.

Instrukcja obsługi plusbank24, Aplikacja Klienta - Kanał Internet

217/230

15. Kursy walut

15. Kursy walut
Ekran Kursy walut prezentuje tabelę kursów walut z bieżącymi kursami obowiązującymi w PLUS BANK S.A.
Nad tabelą kursów walut znajduje się informacja o dacie i godzinie, od której dana tabela obowiązuje. Tabela
zawiera kursy walut obcych wyrażone w PLN z podziałem na:



Dewizy – kursy walut stosowane w rozliczeniach bezgotówkowych,
Pieniądze – kursy walut stosowane w rozliczeniach gotówkowych.
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Jak mogę skontaktować się z Plus Bank S.A.?

o



Czym jest Identyfikator Użytkownika Klienta?

o



Tak, przelew ten powinien być wykonany za pomocą funkcji przelewu krajowego (patrz: Przelew
krajowy). Będzie to przelew wewnątrz PLUS BANK S.A. realizowany od razu. W przypadku jeżeli
przelew byłby zlecony w weekend lub święto jego realizacja nastąpi najbliższego dnia roboczego.

Czy zawsze mogę korzystać z plusbank24?

o



Tak, w każdej chwili w plusbank24 w Aplikacji Klienta możesz samodzielnie ustawić kontekst
domyślny, czyli taki, który się uruchomi po zalogowaniu do plusbank24 (patrz: Kontekst
domyślny). Ustawienie kontekstu domyślnego oznacza również zmianę domyślnego rachunku
do pobierania prowizji związanych z Użytkownikiem Klienta takich jak np. wygenerowanie
kolejnego Identyfikatora.

Czy mogę wykonać przelew ze swojego rachunku detalicznego na rachunek biznesowy swojej
firmy?
o



Kontekst jest trybem pracy z plusbank24 umożliwiającym Tobie dostęp do określonej grupy
rachunków. Np. jeżeli posiadasz rachunek dla osoby fizycznej oraz jesteś właścicielem firmy A i
firmy B, to w plusbank24 możesz mieć dostęp do 3 kontekstów: 1 detalicznego i 2 firmowych.
Po zalogowaniu do plusbank24 możesz szybko i wygodnie przełączać się pomiędzy
kontekstami (patrz: Strona startowa plusbank24 ). Masz wtedy dostęp tylko do rachunków w
danym kontekście.

Czy mogę ustawić sobie kontekst domyślny? Z czym to się wiąże?

o



Identyfikator Użytkownika Klienta jest 8 cyfrowym Identyfikatorem nadawanym przez PLUS
BANK S.A. podczas zawierania umowy na dostęp do produktów przez plusbank24
umożliwiającym zalogowanie się do plusbank24. Każdy Klient PLUS BANK S.A. korzystający z
dowolnego kanału plusbank24 posiada swój Identyfikator. Identyfikator jest wspólny dla
wszystkich kanałów dostępu, jakie oferuje plusbank24 (Internet, Telefon, SMS).

Czym jest kontekst Użytkownika Klienta?

o



Z PLUS BANK S.A. można skontaktować się na kilka sposobów:
 wysyłając zapytanie przez plusbank24 (patrz: Wyślij wiadomość),
 kontaktując się z Oddziałem Telefonicznym dostępnym od poniedziałku do soboty w
godzinach 08:00 – 21:00 pod numerem (opłaty za połączenie wg bieżących stawek
operatorów):
801-44-55-66 z telefonów stacjonarnych,
+48-618-461-461 z zagranicy i telefonów komórkowych,
 udając się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest
dostępna pod adresem www.plusbank.pl

plusbank24 jest dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zapewnia łatwy, wygodny,
bezpieczny i szybki sposób obsługi swoich produktów takich jak rachunki lub lokaty założone w
PLUS BANK S.A. Aby zalogować się do Systemu Bankowości Elektronicznej plusbank24 PLUS
BANK S.A. należy wejść bezpośrednio na stronę logowania www.plusbank24.pl lub przejść ze
strony głównej www.plusbank.pl

Co powinienem zrobić jeśli zapomniałem swój Identyfikator Użytkownika Klienta?

o

Plus Bank S.A.

Skontaktuj się z Oddziałem Telefonicznym dostępnym od poniedziałku do soboty w godzinach
08:00 – 21:00 pod numerem (opłaty za połączenie wg bieżących stawek operatorów):
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o



Co powinienem zrobić jeśli zapomniałem hasło logowania do plusbank24 do kanału Internet?

o

o



o

W plusbank24 możesz posiadać tylko jedną metodę autoryzacji operacji i posługujesz się nią
we wszystkich dostępnych dla Ciebie kontekstach. Aktywną metodę autoryzacji możesz
zablokować konfigurując swoje ustawienia dostępu do plusbank24 (patrz: Zdefiniuj ustawienia
dostępu). Zablokowanie uniemożliwi Ci autoryzację operacji takich jak np. przelew krajowy. W
przypadku, gdy używasz aktywnej metody autoryzowania również do logowania, nie będziesz
mógł zalogować się do plusbank24.

Jak odblokować metodę autoryzacji?

o

o
o
o



Dodatkowa autoryzacja podczas logowania jest opcją, którą możesz dowolnie włączać lub
wyłączać konfigurując swoje ustawienia dostępu do plusbank24 w kanale Internet (patrz:
Zdefiniuj ustawienia dostępu). Używanie tej metody może się wiązać z dodatkowymi opłatami
pobieranymi przez PLUS BANK S.A. Opłaty są pobierane zgodnie z bieżącą Taryfą Prowizji i
Opłat dostępną na www.plusbank.pl .

Czy mogę zablokować metodę autoryzacji operacji?

o



Skontaktuj się z Oddziałem Telefonicznym dostępnym od poniedziałku do soboty w godzinach
08:00 – 21:00 pod numerem (opłaty za połączenie wg bieżących stawek operatorów):
 801-44-55-66 z telefonów stacjonarnych lub
 +48-618-461-461 z zagranicy i telefonów komórkowych lub
udaj się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest dostępna pod
adresem www.plusbank.pl

Czy można włączać/wyłączać dodatkową metodę autoryzacji podczas logowania?

o



Skontaktuj się z Oddziałem Telefonicznym dostępnym od poniedziałku do soboty w godzinach
08:00 – 21:00 pod numerem (opłaty za połączenie wg bieżących stawek operatorów):
 801-44-55-66 z telefonów stacjonarnych lub
 +48-618-461-461 z zagranicy i telefonów komórkowych lub
udaj się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest dostępna pod
adresem www.plusbank.pl

Co powinienem zrobić jeśli kilkukrotnie błędnie wpisałem hasło logowania i zablokowałem
dostęp do konta w kanale Internet?

o



801-44-55-66 z telefonów stacjonarnych lub
+48-618-461-461 z zagranicy i telefonów komórkowych lub
udaj się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest dostępna pod
adresem www.plusbank.pl

Aby odblokować metodę autoryzacji skontaktuj się z Oddziałem Telefonicznym dostępnym od
poniedziałku do soboty w godzinach 08:00 – 21:00 pod numerem (opłaty za połączenie wg
bieżących stawek operatorów):
 801-44-55-66 z telefonów stacjonarnych lub
 +48-618-461-461 z zagranicy i telefonów komórkowych lub
udaj się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest dostępna pod
adresem www.plusbank.pl.
Odblokowanie metody autoryzacji może wiązać z dodatkowymi opłatami pobieranymi przez
PLUS BANK S.A. Opłaty są pobierane zgodnie z bieżącą Taryfą Prowizji i Opłat dostępną na
www.plusbank.pl.
Korzystanie z metody autoryzacji może się wiązać z dodatkowymi opłatami pobieranymi przez
PLUS BANK S.A. Opłaty są pobierane zgodnie z bieżącą Taryfą Prowizji i Opłat dostępną na
www.plusbank.pl.

Jak mogę zmienić hasło logowania do plusbank24?

o

Dostęp do plusbank24 wymaga posiadania przynajmniej jednego lub dwóch haseł:
 hasła do kanału Internet ) i/lub
 hasła do kanałów Telefon/SMS (hasło wspólne dla tych kanałów).
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o



Oba hasła możesz zmienić w Aplikacji Klienta za pomocą modułu Mój profil i dostępnego w nim
polecenia Ustawienia dostępu (patrz: Zmień hasło).
W celu zmiany hasła możesz również skontaktować się z Oddziałem Telefonicznym
dostępnym od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00 – 21:00 pod numerem (opłaty za
połączenie wg bieżących stawek operatorów):
801-44-55-66 z telefonów stacjonarnych lub
+48-618-461-461 z zagranicy i telefonów komórkowych
i poprosić konsultanta o wygenerowanie nowego hasła do kanału Internet lub Telefon/SMS.
Nowe hasła zostaną wysłane na Twój, podany wcześniej numer telefonu komórkowego.
Wygenerowanie nowych haseł może wiązać się z dodatkowymi opłatami zgodnie z bieżącą
Taryfą Prowizji i Opłat dostępną na www.plusbank.pl .

Co powinienem zrobić, jeśli zgubiłem/ukradziono mi telefon komórkowy, na który otrzymywałem
kody SMS?

o

o
o
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Skontaktuj się z Oddziałem Telefonicznym dostępnym od poniedziałku do soboty w godzinach
08:00 – 21:00 pod numerem (opłaty za połączenie wg bieżących stawek operatorów):
 801-44-55-66 z telefonów stacjonarnych lub
 +48-618-461-461 z zagranicy i telefonów komórkowych lub
Udaj się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest dostępna pod
adresem www.plusbank.pl
Możesz samodzielnie zablokować metodę autoryzacji operacji w plusbank24 (patrz: Zdefiniuj
ustawienia dostępu). Jeżeli masz włączone logowanie z użyciem dodatkowej metody
autoryzacji, to zablokowanie tej metody uniemożliwi Ci logowanie do plusbank24 w kanale
Internet. Odblokowanie metody jest możliwe jedynie przez Pracownika INVEST-BANK S.A i
może wiązać się z dodatkowymi opłatami zgodnie z bieżącą Taryfą Prowizji i Opłat dostępną na
www.plusbank.pl.

Jakiego rodzaju przelewy mogę wykonać za pośrednictwem plusbank24?

o

plusbank24 umożliwia realizację następujących rodzajów przelewów:
 Przelew własny w PLN – umożliwia przelew w PLN środków pomiędzy własnymi
rachunkami (patrz: Przelew własny),
 Przelew krajowy w PLN - umożliwia przelew w PLN na rachunek wewnątrz Plus Bank
S.A.. lub na rachunek zewnętrzny do 1 mln PLN (patrz: Przelew krajowy),
 Przelew ekspresowy SORBNET – umożliwia przelew powyżej 1 mln PLN lub przelew
poniżej tej kwoty i jest realizowany tego samego dnia (patrz: Przelew ekspresowy
SORBNET),
 Przelew podatkowy do US – umożliwia przelew podatku do Urzędu Skarbowego
(patrz: Przelew do US),
 Przelew podatkowy poza US - umożliwia przelew podatku do innego organu
podatkowego
 Przelew internetowy - umożliwia realizację płatności w sklepie internetowym (patrz:
Przelew internetowy),
[poniższe rodzaje przelewów są dostępne tylko w kontekście Użytkownika instytucjonalnego]








Płatność podzielona VAT – przelew krajowy - umożliwia przelew podzielony w PLN
na rachunek wewnątrz PLUS BANK S.A.. lub na rachunek zewnętrzny do 1 mln PLN
Płatność podzielona VAT – przelew własny – umożliwia przelew w PLN pomiędzy
rachunkami VAT powiązanymi z rachunkami własnymi
Płatność podzielona VAT – przelew krajowy SORBNET- umożliwia przelew
podzielony powyżej 1 mln PLN lub przelew poniżej tej kwoty realizowany tego samego
dnia
Przelew podatku VAT do US - umożliwia przelew podatku VAT do Urzędu
Skarbowego

Czy w plusbank24 mogę zautoryzować wiele przelewów "jednym kliknięciem myszki"?

o

Plus Bank S.A.

Tak, do realizacji tej funkcjonalności możesz wykorzystać "Koszyk finansowy" (patrz: Autoryzuj
przelewy),
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Czy w plusbank24 mogę tworzyć listę odbiorców?

o



Czy w plusbank24 mogę tworzyć zlecenie stałe?

o



o

o

Aktywację karty możesz wykonać w Aplikacji Klienta w zakładce Karty (patrz: Aktywuj kartę
debetową).
W celu aktywacji karty możesz również:
 skontaktować się z Oddziałem Telefonicznym dostępnym od poniedziałku do soboty w
godzinach 08:00 – 21:00 pod numerem (opłaty za połączenie wg bieżących stawek
operatorów):
801-44-55-66 z telefonów stacjonarnych lub
+48-618-461-461 z zagranicy i telefonów komórkowych lub
 udać się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest
dostępna pod adresem www.plusbank.pl
Aktywacja karty debetowej będzie wykonana najpóźniej następnego dnia roboczego.

Czy w plusbank24 mogę zlecić realizację wielu przelewów wychodzących "jednym kliknięciem
myszki"?

o



Tak, lokaty w walutach innych niż PLN możesz założyć jedynie z rachunków, które są
prowadzone w tej samej walucie, co waluta zakładanej lokaty (patrz: Załóż lokatę).

Jak aktywować kartę debetową?

o



Tak, zaraz po dokonaniu operacji doładowania telefonu komórkowego Twój telefon powinien
być doładowany, nawet w nocy lub w weekend. Należy jednak upewnić się, że jest to numer
telefonu komórkowego w systemie PRE-PAID czyli „na kartę” i uważnie wpisywać numer
telefonu, który chce się doładować.

Czy możliwe jest zakładanie lokaty w walucie innej niż PLN?

o



plusbank24 umożliwia doładowanie telefonu komórkowego PRE-PAID czyli „na kartę”. Za
pomocą plusbank24 możesz również doładować telefony innych osób (np. żony, męża, dzieci).
Funkcjonalność aplikacji pozwala na wykonanie jednorazowego doładowania oraz na
ustawienie cyklicznego wykonania doładowania np. co tydzień.

Czy doładowanie telefonu komórkowego będzie zrealizowane od razu?

o



Tak, do realizacji tej funkcjonalności wykorzystaj funkcję dodawania zlecenia stałego (patrz:
Utwórz zlecenie stałe). Zlecenie stałe to zlecenie przelewu określonej kwoty pieniędzy w
regularnych odstępach czasowych z Twojego rachunku bankowego na rachunek określony w
zleceniu.

Czy mogę doładować telefon komórkowy przez plusbank24?

o



Tak, do realizacji tej funkcjonalności wykorzystaj funkcję dodawania odbiorców krajowych
(patrz: Utwórz odbiorcę krajowego). Tworząc nowego odbiorcę krajowego będziesz miał
możliwość określenia, czy przelewy wysyłane do tego odbiorcy wymagają dodatkowej
autoryzacji i czy będzie on dostępny w kanałach Telefon i SMS. Utworzonego odbiorcę możesz
wykorzystać do prostego i szybkiego wypełnienia danych przelewu.

Tak, do realizacji tej funkcjonalności możesz wykorzystać usługę Masowe Przelewy
Wychodzące (patrz: MPW). Usługa MPW jest dostępna tylko dla Użytkownika Klienta
pracującego w kontekście Klienta instytucjonalnego.

Czy w plusbank24 mogę zmienić swoje dane korespondencyjne?

o

Tak, dane korespondencyjne możesz zmienić w Aplikacji Klienta za pomocą modułu Mój profil i
dostępnego w nim polecenia Dane korespondencyjne (patrz: Modyfikuj dane
korespondencyjne). Zmiana danych korespondencyjnych będzie wykonana najpóźniej
następnego dnia roboczego.
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Gdzie mogę znaleźć aktualną Taryfę Prowizji i Opłat (TPiO) Plus Bank S.A.?

o



o

Tak, historia transakcji jest dostępna dla każdego z rachunków do których masz dostęp przez
plusbank24. Historię transakcji na rachunku można wygodnie przeszukiwać oraz filtrować,
używając dostępnych w Aplikacji Klienta funkcji.

Czy w plusbank24 zobaczę historię transakcji na karcie debetowej?

o



Blokady środków (patrz: Lista blokad) mogą powstać wskutek transakcji dokonanych, ale
jeszcze nie zaksięgowanych, takich jak np. płatność kartą debetową, doładowanie telefonu w
plusbank24, dokonanie przelewu internetowego przez plusbank24 lub wskutek innych blokad
nałożonych przez PLUS BANK S.A.

Czy w plusbank24 zobaczę historię transakcji na rachunku?

o



W dzienniku zdarzeń (patrz: Dziennik zdarzeń) są rejestrowane zdarzenia, jakie wykonałeś, bez
względu na kontekst w jakim pracujesz (np. logowanie do plusbank24), natomiast na liście
operacji (patrz: Operacje) znajdziesz operacje finansowe, które wykonałeś w danym kontekście
(np. przelew krajowy w PLN). Z poziomu listy operacji możesz sprawdzać status zleconych
operacji. W zależności od specyfiki operacji oraz jej statusu możesz np. ponownie wykonać
przelew bez konieczności ponownego wpisywania danych odbiorcy.

Czym są blokady środków na rachunku?

o



plusbank24 oferuje prosty i łatwy sposób dokonania płatności w internecie np. w sklepie
internetowym. Wystarczy, że przy zakupie towaru sklep internetowy z którego korzystasz
automatycznie wysyła dane o płatności i udostępnia możliwość wyboru płatności przez PLUS
BANK S.A. Wybierając tą funkcję zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę logowania
do plusbank24, gdzie po zalogowaniu zobaczysz gotowy formularz przelewu za towar
zamawiany w sklepie internetowym.

Do czego służy dziennik zdarzeń, a do czego lista operacji?

o



Najwygodniejszym sposobem złożenia reklamacji jest złożenie jej przez Aplikację Klienta
korzystając z funkcji wysłania wiadomości – reklamacji (patrz: Wyślij wiadomość). Wystarczy
wpisać treść reklamacji i wysłać ją do Plus Bank S.A., gdzie zostanie rozpatrzona.
Reklamację możesz też złożyć:
 kontaktując się z Oddziałem Telefonicznym dostępnym od poniedziałku do soboty w
godzinach 08:00 – 21:00 pod numerem (opłaty za połączenie wg bieżących stawek
operatorów):
801-44-55-66 z telefonów stacjonarnych lub
+48-618-461-461 z zagranicy i telefonów komórkowych lub
 w najbliższym oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest dostępna pod
adresem www.plusbank.pl

Kiedy mogę skorzystać z przelewu internetowego?

o



Aktualna Taryfa Prowizji i Opłat dla osób fizycznych oraz firm jest dostępna na stronie
internetowej PLUS BANK S.A. www.plusbank.pl,

Co zrobić, aby złożyć reklamację?

o
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Tak, historia transakcji na karcie debetowej, jest fragmentem transakcji na rachunku, do
którego należy karta. Masz dostęp do historii transakcji na karcie debetowej, której jesteś
Użytkownikiem lub Posiadaczem. Historię transakcji na karcie debetowej można wygodnie
przeszukiwać oraz filtrować, używając dostępnych w Aplikacji Klienta funkcji.

Czy mogę mieć dostęp do swoich rachunków oraz do rachunków, do których mam
pełnomocnictwo?

o

Plus Bank S.A.

Tak, w plusbank24 prezentowane są wszystkie rachunki, dla których zamówiłeś usługę dostępu
przez plusbank24. Jeżeli na liście rachunków nie widzisz, któregoś z rachunków, to:
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Czy mogę nadać nazwę własną rachunkowi?

o



skontaktuj się z Oddziałem Telefonicznym dostępnym od poniedziałku do soboty w
godzinach 08:00 – 21:00 pod numerem (opłaty za połączenie wg bieżących stawek
operatorów):
801-44-55-66 z telefonów stacjonarnych lub
+48-618-461-461 z zagranicy i telefonów komórkowych lub
udaj się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest
dostępna pod adresem www.plusbank.pl

Tak, każdemu z rachunków do których masz dostęp przez plusbank24 możesz nadać własną
nazwę. Nazwę własną nadaje się wchodząc w szczegóły rachunku (patrz: Szczegóły
rachunku). Od tej pory rachunek w plusbank24 będzie prezentowany wraz z nadaną mu nazwą.
Jest to wygodny sposób na zarządzanie swoimi rachunkami.

Czy mogę ustanowić własne limity transakcji?
o Tak, możliwe jest ustawienie własnych limitów na transakcje wykonywane za pośrednictwem
plusbank24 w danym kontekście. W celu ustawienia limitów własnych skontaktuj się z
Oddziałem Telefonicznym dostępnym od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00 – 21:00
pod numerem (opłaty za połączenie wg bieżących stawek operatorów):
801-44-55-66 z telefonów stacjonarnych lub
+48-618-461-461 z zagranicy i telefonów komórkowych lub
o udaj się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualna lista placówek jest dostępna pod
adresem www.plusbank.pl
o Można ustawić limity własne dla pojedynczej transakcji zlecanej przez plusbank24 lub limit
dziennych transakcji. Limity własne nie mogą być jednak nigdy wyższe niż te określane przez
PLUS BANK S.A. Jeżeli PLUS BANK S.A. ustalił limity do kontekstu, który obsługujesz, to są
one zapisane w umowie „DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA SYSTEMU PLUSBANK24” lub w
przypadku późniejszych zmian w umowie „MODYFIKACJA USTAWIEŃ DLA KONTEKSTU
KLIENTA W RAMACH SYSTEMU PLUSBANK24”.



Co powinienem zrobić w przypadku, gdy operacja finansowa, którą chcę wykonać przekracza
moje limity?

o



Co oznacza zegar znajdujący się w górnym rogu aplikacji, który odmierza czas?

o



Tak, plusbank24 umożliwia zrealizowanie płatności do ZUS za pomocą modułu
Płatności/Przelewy i dostępnego w nim polecenia Przelew Krajowy.

Czy mogę przez plusbank24 wysłać przelew do Urzędu Skarbowego?

o



Jest to zegar, który odlicza czas jaki pozostał do końca czasu trwania sesji, w przypadku nie
wykonywania żadnych czynności w plusbank24. Jeżeli czas sesji się skończy, to zostaniesz w
bezpieczny sposób automatycznie wylogowany z plusbank24. Czas sesji rozpoczyna ponowne
odliczanie gdy wykonasz dowolną czynność w Aplikacji Klienta.

Czy mogę przez plusbank24 opłacić składki ZUS?

o



Udaj się do najbliższego oddziału PLUS BANK S.A. Aktualną listę placówek znajdziesz na
stronie www.plusbank.pl

Tak, plusbank24 umożliwia zrealizowanie płatności do Urzędu Skarbowego za pomocą modułu
Płatności/Przelewy i dostępnego w nim polecenia Przelew do US (patrz: Przelew podatkowy do
Urzędu Skarbowego). Korzystając z tego przelewu w wygodny sposób możesz wybrać z listy
odpowiedni Urząd Skarbowy i dokonać przelewu podatku.

Czy mogę przez plusbank24 wysłać inny przelew podatkowy?

o

Tak, plusbank24 umożliwia zrealizowanie płatności podatku również poza Urząd Skarbowy za
pomocą modułu Płatności/Przelewy i dostępnego w nim polecenia Przelew poza US (patrz:
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Przelew podatkowy poza Urząd Skarbowy). Korzystając z tego przelewu możesz wprowadzić
swoje dodatkowe dane umożliwiające lepszą identyfikację organowi podatkowemu.



Jak szybko realizowane są przelewy zlecane przez plusbank24?

o



Czy plusbank24 jest bezpieczny?

o



o

Aby bezpiecznie korzystać z plusbank24 należy obsługiwać Aplikację Klienta za pomocą jednej
z przeglądarek:
 Internet Explorer w wersji 7 i wyższej,
 Mozilla Firefox 3 i wyższej,
 Opera 10 i wyższej,
 Chrome 26 i wyższej.
Korzystanie z innych przeglądarek lub wskazanych przeglądarek internetowych, ale w niższej
wersji nie jest wskazane ze względów bezpieczeństwa oraz poprawności działania plusbank24.

Czy w plusbank24 są dostępne wyciągi na rachunkach?

o



Tak, do plusbank24 można zaimportować przelewy wygenerowane przez inne systemy
finansowo-księgowe. Umożliwia to moduł Płatności/Przelewy i dostępne w nim polecenie Import
przelewów (patrz: Import przelewów).

Jaką wersję przeglądarki muszę mieć zainstalowaną, żeby móc korzystać z usługi plusbank24?

o



Tak, w celu zapewnienia Klientom bezpieczeństwa i poufności dokonywanych operacji,
plusbank24 został wyposażony w skomplikowany mechanizm zabezpieczeń.
 Transmisja danych jest szyfrowana za pomocą technologii zapewniającej najwyższe
bezpieczeństwo – Protokół SSL 3.0 (Secure Sockets Layer)
 Certyfikat wystawiony przez firmę Verisign dla serwisu jest certyfikatem EV SSL
(Extended Validation Secure Sockets Layer)

Każde logowanie do plusbank24 wymaga podania prawidłowego Identyfikatora oraz
6-ciu losowo wybranych znaków z alfanumerycznego, maskowanego hasła (istnieje
możliwość użycia wirtualnej klawiatury). Dla twojego bezpieczeństwa plusbank24
przypomina o okresowej zmianie hasła i udostępnia mechanizm oceny siły
zmienianego hasła. Dodatkowym zabezpieczeniem podczas logowania może być
użycie metody autoryzacji przy logowaniu.
 W procesie logowania po wpisaniu poprawnego Identyfikatora wyświetlany jest
obrazek bezpieczeństwa. Obrazek ten wskazujesz w ustawieniach Aplikacji Klienta.
Obrazek wyświetlony w procesie logowania musi być dokładnie taki sam, jak wybrany
przez Ciebie w plusbank24.
 Kluczowe czynności wykonywane w plusbank24 wymagają każdorazowej autoryzacji,
za pomocą wybranej metody autoryzacji.

Czy do plusbank24 można zaimportować przelewy wygenerowane przez inne systemy
finansowo-ksiegowe?

o



Przelewy w PLUS BANK S.A. są realizowane w dni robocze, w sesjach międzybankowych. W
ciągu dnia jest kilka sesji, podczas, których przekazywane są przelewy zlecane poza PLUS
BANK S.A. Przelewy wysyłane sesjami są zaksięgowane na koncie beneficjenta najczęściej
następnego dnia roboczego, chociaż zależy to od Banku beneficjenta. Innym sposobem jest
realizowany przelew ekspresowy SORBNET, który jest wykonywany od razu w każdy dzień
roboczy i dociera na rachunek beneficjenta w ciągu godziny, chociaż księgowanie również
zależy od Banku beneficjenta. Bieżące opłaty za realizację przelewów są zgodne z bieżącą
Taryfą Prowizji i Opłat dostępną na www.plusbank.pl

Tak, w plusbank24 dostępne są wyciągi z rachunków. Każdy Użytkownik Klienta widzi
wszystkie wyciągi związane z rachunkami, do których ma dostęp. Wyciągi z historii rachunku są
dostępne w plusbank24 po miesiącu, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, natomiast wyciągi
z historii sald (funkcjonalność dostępna tylko dla kontekstu Klienta instytucjonalnego) mogą być
generowane codziennie.

Do czego służą Płatnicy?

Plus Bank S.A.
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o

Posiadanie zdefiniowanych płatników ułatwia zlecanie przelewów podatkowych w plusbank24,
gdyż wprowadzając dane przelewu możesz z listy wybrać płatnika i posługiwać się jego nazwą
zamiast każdorazowo podawać wszystkie jego dane, a tym samym możesz wykonywać opłaty
w jego imieniu (patrz: Płatnicy). Przelewy do ZUS można wykonać definiując odpowiednią
liczbę przelewów krajowych, z ZUS jako odbiorcą, i indywidualnymi numerami rachunków
płatników w ZUS.

o


Jak korzystać z Aplikacji Mobilnej?

o

o
o

Aplikacja Mobilna jest dedykowana na platformy: iOS, Android oraz WindowsPhone i można ją
pobrać ze sklepów odpowiednich dla tych platform. Po pobraniu aplikacji należy ją zainstalować
oraz aktywować na urządzeniu mobilnym. Do aktywacji potrzebny jest Identyfikator (wspólny
dla wszystkich kanałów) oraz cztery pierwsze znaki hasła z kanału Internet. Podczas aktywacji
zostanie ustawione hasło do Aplikacji Mobilnej oraz PIN do autoryzacji. Do zakończenia
procesu aktywacji niezbędne jest zalogowanie do pełnej wersji serwisu i aktywowanie
urządzenia, na którym została aktywowana aplikacja (patrz: Urządzenia mobilne).
Aplikację możesz aktywować na kilku urządzeniach, dla każdego z nich proces aktywacji jest
niezależny, co oznacza że można nadać różne hasła i PINy oraz dezaktywować aplikacje
niezależnie od urządzenia.
Dostęp ogólny do Aplikacji Mobilnej możesz zablokować wchodząc w ustawienia dostępu
(patrz: Ustawienia dostępu). Wówczas logowanie z jakiegokolwiek urządzenia mobilnego nie
będzie możliwe. W takim sam sposób możesz odblokować dostęp do Aplikacji Mobilnej.
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plusbank24

System Bankowości Elektronicznej plusbank24 - usługa oferowana przez PLUS
BANK S.A. umożliwiająca Klientom korzystanie z rachunku bankowego oraz innych
usług świadczonych przez PLUS BANK S.A. za pomocą urządzeń elektronicznych
(komputer, telefon komórkowy) i linii telekomunikacyjnych bez konieczności
osobistego stawienia się w placówce PLUS BANK S.A. oraz niezależnie od pory dnia.

plusbank24 lajt

Wersja lajtowa Systemu Bankowości Elektronicznej plusbank24 w kanale Internet
umożliwiająca Klientom korzystanie z systemu transakcyjnego przez urządzenia
mobilne. plusbank24 lajt pozwala na skorzystanie z podstawowych funkcjonalności
serwisu transakcyjnego.

Aplikacja Mobilna

Aplikacja oferowana na smartfony, za pomocą której Klient może korzystać z
plusbank24. Aplikacja jest oferowana na platformy iOS, Android, WindowsPhone.

Centrum Obsługi Klienta Centrum Obsługi Klienta – Centrum Obsługi Klienta. Komórka organizacyjna PLUS
BANK S.A. odpowiedzialna za telefoniczną obsługę Klientów. Z Oddziałem
Telefonicznym można skontaktować się od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00
– 21:00 pod numerami telefonów (opłaty za połączenie wg bieżących stawek
operatorów):



801 44 55 66 - z telefonu stacjonarnego z Polski,
+48 61 8 461 461 - z telefonu komórkowego oraz z zagranicy.

NRB

Numer Rachunku Bankowego - polski standard numeracji kont bankowych. NRB
składa się z 26 cyfr, dwie pierwsze to suma kontrolna, osiem kolejnych to numer
rozliczeniowy jednostki banku, ostatnie szesnaście cyfr to numer rachunku Klienta w
banku.

IBAN

International Bank Account Number (pol. Międzynarodowy Numer Rachunku
Bankowego) - międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. IBAN powstaje
poprzez dodanie do NRB kodu kraju na początku (dla Polski to PL).

Znaki specjalne

Znaki inne niż standardowe litery i cyfry: ! @ # $ % ^ & * ( ) - + [ ] { } : ; < > . ? \ ~ ` ' ,
/, =.

Autoryzacja

Potwierdzenie operacji wykonanej przez użytkownika w plusbank24. Możliwe metody
autoryzacji to:




Kanał dostępu do
plusbank24

jednorazowe hasło SMS - hasło wysyłane przez plusbank24 na numer
telefonu komórkowego zdefiniowany przez użytkownika,
certyfikat – certyfikat cyfrowy zapisany na karcie chipowej obsługiwanej za
pomocą czytnika kart chipowych

Nazwa kanału dostępu do rachunku w plusbank24. PLUS BANK S.A. oferuje
następujące kanały dostępu do rachunku:





Internet – dostęp do plusbank24 za pomocą Aplikacji Klienta uruchamianej
w przeglądarce internetowej,
Telefon – kanał dostępu umożliwiający samoobsługowe wykonanie
czynności za pomocą infolinii automatycznej (IVR) lub za pośrednictwem
Pracownika Banku (COK):
o IVR – dostęp do plusbank24 za pomocą zleceń telefonicznych
przez infolinię automatyczną (Interactive Voice Response),
o COK – Odział Telefoniczny, gdzie czynności są wykonywane przez
Pracownika Banku w Twoim imieniu,
SMS – dostęp do plusbank24 za pomocą komend SMS wysyłanych z
telefonu komórkowego

Saldo księgowe

Saldo księgowe to rzeczywiste środki Klienta zgromadzone na rachunku.

Saldo dostępne

Saldo dostępne to saldo księgowe powiększone o niewykorzystaną kwotę limitu
kredytowego lub debetu.

Plus Bank S.A.
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Dostępne środki

Dostępne środki to saldo dostępne pomniejszone o blokady na rachunku

Posiadacz karty

Osoba fizyczna, która na podstawie Umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoją
rzecz operacji określonych w Umowie. Posiadacz karty może być jednocześnie
Użytkownikiem karty. Do rachunku, z którym powiązana jest karta debetowa,
posiadacz ma jedną z ról: Właściciel, Reprezentant, Pełnomocnik ogólny i
Przedstawiciel ustawowy.

Posiadacz karty
kredytowej

Osoba fizyczna, która na podstawie Umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoją
rzecz operacji określonych w Umowie. Posiadacz karty może być jednocześnie
Użytkownikiem karty. Do rachunku, z którym powiązana jest karta kredytowa,
posiadacz ma jedną z ról: Właściciel, Kredytobiorca, Dłużnik Banku z tytułu
zabezpieczenia, Przystępujący do długu, Spadkobierca

Użytkownik karty

Osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza karty do dokonywania w imieniu i na
rzecz Posiadacza karty operacji określonych w Umowie, której imię oraz nazwisko
umieszczone są na karcie.

Użytkownik Klienta

Użytkownik Aplikacji Klienta (rozpoznawany przez Identyfikator) posiadający dostęp
do produktów jednego lub wielu Klientów.

Kontekst

Tryb pracy w plusbank24.
Użytkownik Klienta używając Aplikacji Klienta pracuje zawsze w określonym
kontekście Klienta.
Użytkownik Klienta w zależności od powiązań z Klientami posiada dostęp do
jednego kontekstu Klienta Detalicznego i/lub jednego/wielu kontekstów Klienta
Instytucjonalnego.
Wybór kontekstu Klienta w Aplikacji Klienta determinuje produkty dostępne w
Aplikacji Klienta:




kontekst Klienta Detalicznego - dostęp do wszystkich produktów Klienta
Detalicznego,
kontekst Klienta CORPO/MSP - dostęp do udostępnionych produktów
Klienta CORPO/MSP.

Klient

Osoba fizyczna lub firma korzystająca z usług finansowych PLUS BANK S.A.

Aplikacja Klienta

Aplikacja plusbank24 udostępniona w Internecie za pomocą różnych kanałów dostępu
Użytkownikom Klienta, pozwalająca na korzystanie z produktów PLUS BANK S.A.

Doładowanie telefonu

Szczególny rodzaj przelewu na Operatorów telefonii komórkowych, w wyniku którego
zostaje zasilone konto pre-paid (konto telefonu komórkowego „na kartę”).

Uznania

Transakcje na rachunku, które powodują zwiększenie salda dostępnego rachunku,
czyli wszystkie transakcje o kwocie większej od 0.

Obciążenia

Transakcje na rachunku, które powodują zmniejszenie salda dostępnego rachunku,
czyli wszystkie transakcje o kwocie mniejszej od 0.

MD5

Algorytm z dziedziny kryptografii; kryptograficzna funkcja skrótu, która z dowolnego
ciągu danych generuje 128-bitowy skrót.
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Załączniki


Załącznik 1 Szablony importu przelewów dla plusbank24
Załącznik dostępny jest na stronie głównej PLUS BANK S.A. (www.plusbank.pl) w zakładce
Bankowość Elektroniczna.

Plus Bank S.A.
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Indeks

Indeks
A
Automatyczne odnowienie, 9, 12, 20

B
Blokady, 38, 39

M
Metody autoryzacji operacji, 14, 17, 20, 40, 49, 58, 63,
78, 95, 107, 110, 117, 175, 178, 180, 194, 197, 201,
224, 227, 229, 230
Mój profil, 190
MPW/SiPP, 68, 69

N

C
CIF Klienta, 114, 219
Cif użytkownika, 191, 220, 226
COK, 27, 31, 237, 251

D
Data księgowania, 43, 44, 53, 54, 61
Data ostatniego odnowienia, 9, 13
Data wykonania, 43, 44, 53, 54, 61
Data zapadalności, 7, 8, 16, 20
Doładowanie, 36, 252
Domyślna kwota przelewu, 145, 161
Domyślny rachunek dla prowizji ogólnych, 115
Domyślny rachunek dla przelewów, 115
Domyślny tytuł przelewu, 145, 161

E
ElixMass, 80

H

Nazwa Klienta, 114
Nazwa pliku MPW, 70, 77
NRB, 8, 9, 44, 54, 121, 172, 251
Numer karty, 38, 39, 47, 48
Numer rachunku, 8, 9, 16, 19, 44, 54
Numer wyciągu, 66

O
Odbiorcy, 147, 163, 174, 177, 237
Odsetki, 8, 9, 12, 19, 20
Oprocentowanie, 7, 8, 11, 12

P
PDF, 29, 30, 33, 43, 45, 53, 54, 55, 67, 79
Pełnomocnik ogólny, 9, 252
Posiadacz rachunku, 44
Przedstawiciel ustawowy, 252
Przelew internetowy, 243
Przelew krajowy, 36, 220, 243
Przelew własny, 36, 56, 59, 60, 243

Hasło wspólne do kanału IVR i SMS, 218
Historia transakcji, 37, 39, 41, 44, 47, 48, 51

I
IBAN, 251
Identyfikator Użytkownika Klienta, 241
Ilość dyspozycji MPW w pliku, 72

R
Rachunek dla kapitału, 9, 13, 15, 16, 20
Rachunek dla odsetek, 9, 12, 13, 19, 20
Rachunek powiązany, 39, 48, 104, 143, 144, 145, 150,
159, 160, 162, 165, 173, 177
Reprezentant, 252
Rodzaj oprocentowania, 8

K
Kontekst domyślny, 219, 225
Koszyk przelewów, 81, 243
Kursy walut, 240
Kwota pliku MPW, 70

S
Saldo bieżące, 7, 8, 16, 20
saldo dostępne, 252
saldo księgowe, 43, 44, 53, 54, 61, 251
Skrót MD5, 72

L
Lokata "niecodzienna", 16
Lokata internetowa, 16

T
Termin lokaty, 7
TXT, 29, 30, 33, 43, 45, 53, 55, 67
Typ transakcji, 42, 44, 51, 54, 60
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U
Użytkownik karty, 38, 39, 44, 47, 48, 54, 252

W

Wybierz wyciąg, 66

X
XLS, 29, 30, 33, 43, 45, 53, 55, 67, 100

Właściciel, 11, 12, 252

Plus Bank S.A.
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