UŽIVATELSKÝ MANUÁL
INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ
Nabídka zastavení / postoupení pohledávek

ŽÁDOSTI O FINANCOVÁNÍ V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ
Internetové bankovnictví umožňuje klientům zasílat žádosti o financování bez potřeby papírové dokumentace.
Prostřednictvím této služby lze nyní snadno pracovat s následujícími produkty:
➢ Kontokorentní úvěr – žádost o čerpání / žádost o nastavení limitu
➢ Revolvingový úvěr – žádost o čerpání
➢ Uzavření zajišťovací dokumentace pro provozní financování – Nabídka zastavení /
postoupení pohledávek
➢ Splátkový úvěr – žádost o čerpání
➢ Bankovní záruky – návrh o bankovní záruku / žádost o vystavení / změnu bankovní záruky
Tvorba žádosti
Po přihlášení do internetového bankovnictví vyberte v záhlaví přes rolovátko firmu, prostřednictvím které
budete žádost realizovat.

Možnosti financování online naleznete v rámci záložky Nabídky a žádosti > Nová žádost
o financování, kde zvolíte možnost, o kterou máte zájem.
TIP: Na záložku, kde se volí konkrétní typ Žádosti se dostanete rovněž přes odkaz v sekci „RYCHLÉ AKCE“.

Po kliknutí na ikonu „Nabídky a žádosti“ se vlevo zobrazí menu, kde vyberte „Žádosti o financování“
a poté „Nová žádost o financování“.

Nyní vyberete dlaždici „Pohledávky“ a zvolíte „Pokračovat“. Máte na výběr ze dvou možností
„Nabídka postoupení pohledávek“ nebo „Nabídka zastavení pohledávek“.

Tip: Většinou jde o první krok při žádosti o čerpání provozního úvěru. Zástava či postoupení pohledávek bývá

předpokladem k tomu, aby klient mohl následně podat Žádost o čerpání revolvingového úvěru nebo
kontokorentního úvěru.

NABÍDKA POSTOUPENÍ/ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK

Vyplňte všechny položky, které jsou zobrazeny a označeny hvězdičkou.
Otazník vedle názvu pole zobrazí nápovědu.

V druhém kroku zkontrolujte zadané údaje a nahrajte přílohy volbou „Vybrat soubor“ či přetažením
dokumentu. Pomocí tlačítka „Zpět“ se můžete vrátit na předchozí krok a editovat chybné údajů, pokud to
potřebujete.
TIP: Každá rozpracovaná žádost se průběžně ukládá. Naleznete ji v sekci “Přehled žádostí
o financování”.

Ve třetím kroku je žádost připravena ve formátu PDF ke stažení. Stažení souboru provedete kliknutím
na tlačítko „Návrh žádosti“.

UPOZORNĚNÍ: Přechodem na další krok již nebude možné žádost editovat. Zkontrolujte
pečlivě všechny údaje uvedené ve staženém souboru.
Kliknutím na „Návrh žádosti“ otevřete PDF dokument, který následně tvoří originál dílčí zajišťovací
smlouvy, resp. Nabídky pohledávek k zajišťovacímu postoupení. Dokument v žádosti je nutné podepsat v
souladu s manuálem Elektronické podepisování.
Po podpisu je nutné dokument uložit na disk. Název souboru musí zůstat tak, jak ho
internetové bankovnictví vygenerovalo. Název nesmíte změnit. V případě změny názvu
nebude možné žádost schválit.
Raiffeisenbank uznává elektronický podpis od První certifikační autority a.s. nebo PostSignum
České pošty – podrobně viz manuál Elektronické podpisy.
TIP: Podávat žádosti může speciálně pověřená osoba odlišná od osoby, která podepisuje faktický PDF
originál. Statutární zástupce či vrcholový manager tak nemusí být přihlášen v Internetovém bankovnictví.
Po stažení pdf dokumentu je možné jej uložit na disk. K podpisu pak zaslat mailem či jiným interním firemním
procesem a podepsat tzv. offline.

V posledním kroku nahrajte podepsaný originál PDF dokumentu nebo scan manuálně podepsaného originálu
žádosti do formuláře volbou „Vybrat soubor“. Po kliknutí na „Podepsat“ a následné certifikaci RB
klíčem nebo SMS kódem je „Nabídka pohledávek“ odeslána ke zpracování.
UPOZORNĚNÍ: Pokud digitální certifikát pro podepisování nevlastníte, žádost vytiskněte, podepište a
naskenujte. Sken dokumentu vložte do internetového bankovnictví v posledním čtvrtém kroku žádosti.
Podepsaný dokument přiložte přetažením do pole nebo vyhledáním přes tlačítko „Vybrat soubor“. Originál
podepsané žádosti zašlete do 21 dnů do Banky poštou nebo kurýrem.

Odeslanou žádost naleznete v sekci „Přehled žádostí o financování“. V této sekci je také možné
sledovat aktuální stav řešení Vámi odeslané žádosti. Pro usnadnění vyhledávání máte k dispozici rychlý filtr.
Zobrazovat žádosti můžete podle stavu žádosti, stáří zadání (posledních 7 / 31 / 370 dnů) nebo zvolit jiný
pohled díky rozšířenému filtru pro přesnější vyhledávání.

TIP: K přípravě následných Nabídek pohledávek využijte jednoduše možnost připravit
kopii předchozí, která se otevře v editačním módu bez příloh. Zaktualizujete pouze datum a částku,
připojíte aktualizovaný seznam pohledávek a připravený PDF dokument odešlete ke zpracování.
Kopii vytvoříte volbou „Přehled žádostí o financování“. U vhodné žádosti klikněte na „Kopírovat“.

FAQ´S
Proč musím nejdříve podepsat nabídku pohledávek k zástavě a pak i žádost o čerpání?
Jedná se o dva smluvní akty. Uzavíráte dvě dílčí smlouvy. Obě dílčí smlouvy (nabídku pohledávek k zástavě či
postoupení i žádost o čerpání) musí akceptovat, tzn. elektronicky podepsat Klient i Banka.
Nevejde se mi číslo zajišťovací smlouvy do políčka. Uzná mi banka, když číslo zkrátím?
Ano, uzná. Pole je omezeno na 30 znaků. Zadejte posledních 30 znaků čísla smlouvy.
Příklad: Číslo smlouvy NDP/00001/NCRAM/01/12345678/ZPPO2, toto číslo je příliš dlouhé, do pole
se nevleze. Zadejte identifikátory od NCRAM/01/12345678/ZPPO2
Mám pohledávky ve více měnách, kam vepíšu částky v různých měnách?
Pohledávku zadáte v českých korunách. Ostatní měny přepočítáte aktuálním kurzem CZK/EUR nebo
CZK/USD a připíšete ke korunové položce.
Nahrál jsem špatný soubor, před odesláním Žádosti do banky bych ho chtěl smazat
a nahrát správný.
Stávající soubor sice nemá volbu smazat, ale stačí nahrát jiný soubor a ten předchozí se automaticky smaže.
Při ukládání jsem změnil název Žádosti, co se stane?
Musíte se vrátit do předchozího kroku, znovu stáhnout dokument z internetového bankovnictví a beze změny
názvu s ním pracovat dál.

