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SPRIEVODCA NASTAVENÍM 
UPOZORNENÍ

Nový moderný
dizajn

Prehľad o svojich financiách 
vždy na dosah ruky

Dostupnosť
zo všetkých zariadení

VYNOVENÝ 
INTERNET 
BANKING

Upozornenie môže byť zasielané na e-mail, telefónne číslo alebo do schránky správ v Internet bankingu. V upozornení je možné 

nastaviť si viacero e-mailových adries alebo telefónnych čísel. SMS upozornenia je možné zasielať aj na zahraničné telefónne 

čísla vybraných krajín.

DOSTUPNÉ SÚ TIETO DRUHY UPOZORNENÍ:

 Upozornenie o prihlásení

 Pravidelné zasielanie zostatku
 Upozornenie o zmene zostatku na účte
 Upozornenie o zrealizovanej transakcii
 Upozornenie o nezrealizovanej platbe
 Upozornenie o prijatí inkasa

 Upozornenie na autorizáciu debetnou kartou
 Upozornenie na autorizáciu kreditnou kartou
 Upozornenie o dlžnej sume kreditnej karty
 Upozornenie o zaúčtovaní splátky kreditnej karty

POZOR

SMS upozornenia sú bezplatné, pokiaľ sú súčasťou balíka k vášmu účtu a sú vám zasielané podľa možností 
daného účtu. Bezplatné sú však len SMS správy, ktoré sú zasielané na prvé domáce (slovenské) telefónne číslo nastavené v upozornení 
pre vybraný produkt. Ostatné SMS správy sú spoplatnené. Tiež všetky SMS správy zasielané na zahraničné telefónne čísla sú spoplatnené 
podľa aktuálneho cenníka.
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AKO SI NASTAVIŤ UPOZORNENIA:
Nastaviť si upozornenia je možné v časti Nastavenie alebo v časti Môj profil. 

1. Vstúpte do Nastavení (alebo Môj profil) a vyberte možnosť Upozornenia.

2. Na obrazovke prehľad upozornení si vyberte požadovaný druh upozornenia a kliknite na Pridať.

3. Vyberte si účet alebo kartu, ku ktorej chcete upozornenia nastaviť, a následne zvoľte, kam chcete mať upozornenia  
 zasielané (e-mail, telefónne číslo, schránka správ).

4. a)  Vyplňte telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo si pridajte svoju schránku správ, na ktorú chcete mať upozornenia  
zasielané (Možné spôsoby zasielania upozornení závisia od typu produktu a druhu upozornenia).

 b)  Súčasne zvoľte minimálnu sumu transakcie, od ktorej chcete byť upozorňovaní.
 c)  Potvrďte tlačidlom Potvrdiť a na sumárnej obrazovke tlačidlom Pokračovať.
 d) Nastavenie potvrďte svojím bezpečnostným prvkom (napr. SMS kódom).



5. a)  Ak máte v profile upozornení nastavené nezasielanie SMS správ a chcete v určitom čase, aby sa toto   
obmedzenie vzťahovalo aj na nastavenia upozornení, je potrebné, aby telefónne číslo zadané v konkrétnom   
upozornení bolo totožné s telefónnym číslom zadaným v profile upozornení.

 b)  Kontrolu nastavenia profilu upozornení môžete vykonať cez Môj profil – Moje osobné nastavenia –  
Profil upozornení (jeho obsahom je aktuálne nastavený profil upozornenia) > nastaviť profil upozornenia.

 c) V častiach Moje e-mailové adresy a Moje telefónne čísla zadajte požadované údaje.
 d) Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 e) Nastavenie potvrďte svojím bezpečnostným prvkom (napr. SMS kódom).
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