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SEZNAMTE SE S NOVINKAMI, 
KE KTERÝM JSTE NÁS INSPIROVALI. 



1. NASTAVENÍ DRUHÉ ŘADY VÝPISŮ 
Nově si pomocí tlačítka NOVÁ ŘADA můžete nastavit druhou doplňkovou řadu výpisů. 
Můžete mít například výpisy jednou měsíčně zasílané poštou pro účely daňového přiznání a výpisy denně v internetovém bankovnictví 
pro export dat do účetního systému. Po nastavení v přehledu výpisů uvidíte samostatnou záložku pro základní a pro doplňkovou řadu. Toto 
nastavení můžete kdykoliv změnit jak online, tak na kterékoliv pobočce banky.







2. SOUČTY V ROZŠÍŘENÉM FILTRU HISTORIE POHYBŮ
Pokud nyní použijete rozšířený filtr, ukážeme vám kromě počtu nalezených položek také jejich součet, a to zvlášť u příchozích a odchozích 
pohybů. 
V rozšířeném filtru můžete vyhledávat například podle data (od–do), podle čísla protiúčtu, variabilního symbolu nebo obsahu poznámky 
a je možné si filtr uložit pro opakované použití v budoucnu.



3. SOUČTY V ČEKAJÍCÍCH POLOŽKÁCH
Nově vám kromě počtu čekajících nebo neprovedených plateb ukážeme také jejich součet pro konkrétní účet.



4.  INFORMACE O ČÍSLE KARTY A DRŽITELI KARTY VE VÝPISE 
A KARETNÍCH BLOKACÍCH 

Pro lepší identifikaci v případě, že máte k účtu vydáno více karet, uvidíte nově ve výpise kromě čísla karty i jméno držitele. Stejnou 
informaci najdete také v karetních blokacích v internetovém bankovnictví.



5.  KONVERTOR DIAKRITIKY V IMPORTU I MANUÁLNÍM ZADÁNÍ 
ZAHRANIČNÍ PLATBY

Nyní můžete nahrát zahraniční platbu (SEPA i standardní) importem nebo ji ručně zadat i s diakritikou v češtině, němčině, polštině atd. a my 
znaky automaticky upravíme tak, jak je potřeba pro provedení zahraničních plateb (např. písmeno č nahradíme písmenem c apod.).



6. FILTR NAD PŘEHLEDEM VZORŮ PLATEB 
Nově můžete přehled vzorů filtrovat pro každý z vašich účtů, dále podle typu vzoru (tuzemské, SEPA zahraniční nebo ostatní zahraniční), 
příp. vyhledávat podle názvu vzoru nebo čísla protiúčtu (u tuzemských plateb). To vše vám pomůže rychleji najít vzor, pokud jich máte velké 
množství.



7. ZMĚNA DATA V MINULOSTI A NASTAVENÍ ZPRÁV PŘI IMPORTU PŘÍKAZŮ
Při importu hromadné platby můžete nově zaškrtnout možnost, která přenastaví neaktuální data splatnosti na nejbližší možné datum provedení 
úhrady (aktuální den nebo nejbližší pracovní den). Jinak použitelná budoucí data splatnosti zůstanou nezměněna. Díky tomu už nebudete 
muset již prošlé nebo nepoužitelné datum splatnosti ručně upravovat v každé jednotlivé platbě.

Nově také můžete určit, jak se při importu nastaví zprávy o provedení či neprovedení plateb (základní přednastavení je zprávy nezasílat, dále 
zasílat jen při neprovedení nebo při neprovedení i provedení – v tomto případě je možné pro všechny importované platby nastavit vybraný 
SMS nebo e-mailový kontakt).


