
Zmeny vo verzii BB 5.52 

Zadávanie a zoznam Trvalých príkazov a Automatických prevodov 

V menu Platobné príkazy boli pridané 3 nové produkty: 

- Trvalé príkazy - TP 

- Automatické prevody - AP 

-  TP/AP zoznam 

 

 

Pre získanie informácií o platných TP/AP, už zadaných v banke, je potrebné vytvoriť 

požiadavku na získanie zoznamu platných TP/AP . Tieto mohli byť založené cez samotný BB (pred 

SEPA), iným kanálom elektronického bankovníctva, prípadne na pobočke VÚB. 

 

Cez menu Platobné príkazy – TP/AP zoznam sa dostanete na obrazovku, na ktorej je možné 

zadať požiadavku na získanie aktuálneho zoznamu TP/AP. 

Je potrebné vybrať: 

- konkrétny účet (prípadne všetky účty) 

- typ zoznamu (Trvalé alebo Automatické prevody). 

Takto vytvorenú požiadavku treba následne podpísať a odoslať do banky. 

 

 



Výber zoznamu a vytvorenie žiadosti: 

 

Podpísanie žiadosti  o zoznam: 

Po podpise žiadosti treba vykonať komunikáciu s bankou. 

 

Po komunikácii s bankou by ste mali dostať s výsledok komunikácie s chybou 0 – v prípade ak máte 

užna účte máte založené nejaké TP/AP na strane banky.  

K samotnému aktualizovanému zoznamu TP/AP sa dostanete po kliknutí na voľbu ODVOLANIE 

/ZMENA TRVALÝCH A AUTOMATICKÝCH PREVODOV 

 

 

 

 



Zoznam samotných TP/AP (príklad) 

 

V uvedenom zozname sa nachádzajú všetky informácie, na ktoré ste vykonali požiadavku 

o zoznam (teda aj v minulosti). Aktualizujú sa vždy informácie, ku ktorým ste zaslali konkrétnu 

požiadavku o zoznam. 

Teda napríklad ak máte v banke zadané TP na 2 rôznych účtov a vykonali ste požiadavku na 

aktualizáciu TP iba z jedného účtu, na obrazovke sa Vám aktualizujú iba údaje súvisiace s vykonanou 

požiadavkou. Údaje  o TP z druhého účtu nebudú aktualizované a zobrazované budú len informácie  

z požiadavky na zoznam k tomuto účtu z minulosti (ak taká bola vykonaná). 

Po aktualizácii zoznamu TP/AP je možné vidieť detaily o samotnom TP/AP. Vo vybranom 

TP/AP je možné následne vykonať zmenu alebo ho odvolať. 

V zobrazenom zozname TP/AP je možné údaje filtrovať – cez voľbu ZOZNAM PLATIEB 

a následné použitie filtračných kritérií. 

 

 



Zmena TP/AP 

Pre vykonanie zmeny konkrétneho TP je potrebné tento zo zoznamu vybrať a cez DETAIL 

PLATBY vykonať požadovanú zmenu (napríklad suma) 

 

Pri zmene iného údaja ako „Dátum splatnosti od“ – je potrebné vykonať zmenu aj tohto 

údaja, nakoľko sa v zozname zobrazuje pôvodne zadaný dátum splatnosti v minulosti. 

Po stlačení tlačidla Zmeniť sa na obrazovke pripraví žiadosť o zmenu TP/AP, ktorú je následne 

potrebné podpísať (tak ako SEPA úhradu potrebným počtom podpisov) a zaslať žiadosť 

o zmenu do banky. 

 

 

Po zaslaní žiadosti a obdržaní korektnej odpovede z banky (komunikácia by mala skončiť korektnou 

odpoveďou s chybou 0), je možné za krátku dobu vykonať žiadosť o nový zoznam TP/AP na danom 

účte, kde by sa už mala prejaviť Vami zadaná zmena.  

Podobne je možné zadaný TP/AP zrušiť, kedy namiesto voľby Zmeniť vyberiete voľbu Odvolať. 

Žiadosť musí byť korektne podpísaná dostatočným počtom podpisov. 

 



ZADANIE Trvalého príkazu  

Pre zadanie nového TP je potrebné vybrať voľbu Platobné príkazy – TP 

 

Po výbere možnosti NOVÝ je potrebné vyplniť údaje o danom trvalom príkaze. 

 

Pri výber frekvencie Mesačne/Štvrťročne/Polročne/Ročne  je možnosť výberu voľby 

Realizovať vždy v posledný deň v mesiaci (v prípade ak aktuálny mesiac v údaju Dátum splatnosti od 

má menej ako 31. Dní). 



Hodnotu „Dátum splatnosti od“ (je to dátum prvého požadovaného vykonania TP) je 

možné nastaviť najskôr vždy nasledujúci pracovný deň. 

Po zadaní TP je tento potrebné podpísať požadovaným počtom podpisov (podobne ako pri 

SEPA úhrade), potvrdiť prenos a odoslať do banky. 

Po úspešnej komunikácii je možné za krátku dobu vykonať žiadosť o nový zoznam TP/AP na 

danom účte, kde by sa už mala prejaviť Vami zadaná požiadavka so založeným novým TP. 

 



Zadanie Automatického prevodu 

 

Pre zadanie nového AP je potrebné vybrať voľbu Platobné príkazy – AP 

 

Po výbere možnosti NOVÝ je potrebné vyplniť údaje o danom automatickom prevode. 

 

 



Cez aplikáciu BB je možné zadať 3 typy trvalých príkazov výhradne medzi účtami VUB, a.s.: 

- Prevod celého zostatku – prevedený bude celý zostatok účtu po splnení ostatných 

podmienok prevodu 

- Prevod vo výške limitu – prevedená bude zadaná suma po splnení ostatných podmienok 

prevodu 

- Prevod sumy prevyšujúcej limit - prevedený zostatok na účte prevyšujúci zadanú sumu po 

splnení ostatných podmienok prevodu 

Interval vykonania AP je obdobný ako pri TP. 

Pri výber frekvencie Mesačne/Štvrťročne/Polročne/Ročne  je možnosť výberu voľby 

„Realizovať vždy v posledný deň v mesiaci“ (v prípade ak aktuálny mesiac v údaju Dátum splatnosti 

od má menej ako 31. Dní). 

Hodnotu „Dátum splatnosti od“ (je to dátum prvého požadovaného vykonania TP) je 

možné nastaviť najskôr vždy nasledujúci pracovný deň. 

Po zadaní AP je tento potrebné podpísať požadovaným počtom podpisov (podobne ako pri 

SEPA úhrade), potvrdiť prenos a odoslať do banky. 

Po úspešnej komunikácii je možné za krátku dobu vykonať žiadosť o nový zoznam TP/AP na 

danom účte, kde by sa už mala prejaviť Vami zadaná požiadavka so založeným novým AP. 



Zadanie SEPA inkasa typu B2B 

 

Vo  verzii 5.52 bola doplnená možnosť zadať  B2B inkaso. Vykonanie tohto typu 

inkasa je viazané na zmluvu, ktorú má konkrétny inkasant s VÚB, a.s. a samotné vykonanie 

takto zadaného inkasa je viazané na podmienky uvedené v tejto zmluve.  

 

 

 Ostatné náležitosti pre zadanie SEPA inkasa sa nemenia. Inkasá typu B2B bude možné 

importovať priamo v pain.008.001.02 formáte. 

 Pri importe inkás v NON SEPA formátoch bude možné zmeniť preddefinovanú hodnotu CORE 

na B2B v hlavičke po naimportovaní HPP inkás. 

 

 



Prehľad Prevodov – zobrazenie SEPA HPP – úhrada a inkaso 

 

Do prehľadu prevodov bola dorobená väzba Hlavička HPP a jednotlivé transakcie pre SEPA 

úhrady a SEPA inkasá. 

Po zvolení typu prevodu (úhrada, inkaso), Sepa,  Typ transakcie STANDARD – hromadný je 

možné zobraziť Hlavičky jednotlivých HPP a následne jednotlivé položky. 

 

 

Jednotlivé položky z HPP je možné Exportovať a použiť pre následný import . 



V prípade požiadavky zobraziť položky z viacerých hlavičiek podľa vybraných filtračných 

kritérií na jednom zozname, je potrebné vybrať  odznačiť  možnosť Prehľadať aktuálny príkaz a stlačiť 

možnosť Potvrdiť/Refresh. 

 

 

Prehľad prevodov – pole  Doplňujúce údaje 

Do prehľadu SEPA prevodov/inkás pribudol nový stĺpec Doplňujúce údaje. V tomto stĺpci  

bude zobrazených 70 znakov z údaja Doplňujúce informácie (Remittance Information) zo SEPA 

úhrady/inkasa. 

 

Okrem uvedeného údaja do prehľadu pribudol aj stĺpec s informáciou o dátume a čase 

prijatia bankou.



Výpisy 

Vo verzii 5.52 bola vykonaná úprava pri exporte SEPA XML výpisov: 

- Súbor so SEPA výpisom vo formáte camt.053 bude mať po exporte príponu .xml 

-  Pribudla možnosť nastavenia automatického exportu SEPA XML výpisov po spojení s bankou, 

po vykonaní komunikácie. Aplikácia uloží výpisy po prijatí automaticky na strane klienta a to 

na základe parametra v nastaveniach. Uvedený parameter SSTEXP je potrebné nastaviť v 

aplikácii u klienta. 

 

 

 

 


