PRŮVODCE PRO KLIENTA

Vážená klientko, vážený kliente,
vítáme Vás a děkujeme, že jsme se právě my stali Vaší bankou. Velmi si toho vážíme.
K Vašim financím přistupujeme s respektem a přejeme si, aby pro Vás používání našich služeb
bylo příjemné a jednoduché. Připravili jsme pro Vás tuto pomůcku, která Vás provede prvními kroky
v naší bance.
Věříme, že si naše služby oblíbíte.
Vaše Raiffeisenbank

Uložte si do telefonu číslo
na naši klientskou linku: 412 440 000
Pro hovory ze zahraničí: +420 412 440 000

Některé stránky jsme navíc obohatili
o návodná videa, která si snadno
spustíte kliknutím na tento symbol.
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RB KLÍČ

Stáhněte si mobilní aplikaci RB klíč pro bezpečné a pohodlné
přihlašování do Vašeho internetového bankovnictví.
Aplikaci stáhněte z Google Play (Android), z App Store
(iOS) nebo načtením QR kódu.

Android

iOS

RB klíč využijete pro:
Přihlášení a potvrzování operací v internetovém
bankovnictví, a to i bez nutnosti připojení k internetu.
Ověření při výběru hotovosti na pokladně.
Ověření na naší klientské lince 412 440 000.
Aktivaci RB klíče provedete snadno na pobočce
Raiffeisenbank nebo ve svém internetovém bankovnictví.
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PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ POMOCÍ RB KLÍČE

1
2
3

4

1

Do adresního řádku prohlížeče
vypište www.rb.cz.

3

V záložce RB klíč vyplňte své klientské číslo,
které jste si zvolili při založení účtu.

2

Klikněte na tlačítko VSTUP NA ÚČET. Rozbalí
se přihlašovací okno.

4

Klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.
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PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ POMOCÍ RB KLÍČE

Pokud je Vaše mobilní zařízení připojeno k internetu, přihlášení proběhne online.

5

6

5

6

Na monitoru se Vám zobrazí tato stránka a současně obdržíte notifikaci na Váš mobilní telefon.
V aplikaci RB klíč potvrďte přihlášení do internetového bankovnictví pomocí nastaveného otisku prstu,
Face ID nebo PINu.
Po potvrzení v aplikaci RB klíč dojde k automatickému přihlášení do internetového bankovnictví.
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PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ POMOCÍ RB KLÍČE

Pokud Vaše mobilní zařízení nemá datové připojení, využijte offline přihlášení v aplikaci RB klíč.
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7

7
8

Klikněte na odkaz „Mobilní zařízení nemá
datové připojení“.
Po zobrazení QR kódu si otevřete RB klíč
a kliknutím na ikonu fotoaparátu v pravém
dolním rohu aplikace kód naskenujte.

9

Následně opište vygenerovaný
autentizační kód.

10

Klikněte na PŘIHLÁSIT SE.

6

PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ POMOCÍ RB KLÍČE

Hlavní stránka
Po úspěšném přihlášení se zobrazí hlavní
stránka s přehledem všech Vámi využívaných
produktů a jejich aktuálních zůstatků.

TIP PRO VÁS
Ucelený přehled a kontrolu nad Vašimi
financemi doplňují v pravém sloupci
informace o čekajících transakcích, aktuálních
nabídkách právě pro Vás a přehled Vašich
rozpracovaných žádostí.
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I-PIN A T-PIN
Oba tyto důležité bezpečnostní kódy obdržíte na pobočce při zakládání účtu nebo Vám je zašleme
e-mailem (v případě založení účtu na dálku).
1
1

I-PIN slouží k přihlášení a potvrzování
transakcí v internetovém bankovnictví
SMS zprávou.

2
2

T-PIN slouží pro ověření a potvrzování
transakcí přes call centrum.

Jak I-PIN a T-PIN změnit?
I-PIN a T-PIN můžete změnit ve svém internetovém bankovnictví. Pro I-PIN a T-PIN nelze zvolit stejná (1111) ani po
sobě jdoucí čísla (1234).

1

Klikněte na ozubené
kolečko Nastavení.

2

Zvolte změna I-PINu
nebo změna T-PINu.

1

2
3

Změnu potvrdíte
původním I-PINem.

3

Upozornění: zvolený I-PIN a T-PIN se nesmí shodovat.
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PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ SMS KÓDEM

3
1
2

3

1

Do adresního řádku
prohlížeče vypište
www.rb.cz.

2

Klikněte na tlačítko VSTUP
NA ÚČET. Rozbalí se
přihlašovací okno.

3

Vyberte záložku SMS kód
a vyplňte své klientské
číslo, které jste si zvolili při
založení účtu, a klikněte
na tlačítko POSLAT KÓD.
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PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ SMS KÓDEM

RB: Vas autentizacni kod:
1180-0777-896 Vygenerovan:
14.1.2020 16:01:11

Následně obdržíte SMS s autentizačním kódem na Váš mobilní
telefon.

16:01

Otevře se NOVÉ OKNO s přihlašovací obrazovkou.

4

Zadejte autentizační kód. Pomlčky se doplní samy.

5

Zadejte I-PIN.

6

Klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

4
5
6

Nyní jste úspěšně přihlášení do internetového
bankovnictví.

TIP PRO VÁS
Využijte bezpečnější způsob přihlášení bez nutnosti přepisování kódů z SMS. Stáhněte si mobilní
aplikaci RB klíč pro bezpečné a pohodlné přihlašování do Vašeho internetového bankovnictví.
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MOBILNÍ BANKOVNICTVÍ
Aktivujte si mobilní bankovnictví s nejvyšším stupněm zabezpečení a mějte své finance stále pod kontrolou.

1

Stáhněte si aplikaci Mobilní eKonto od Raiffeisenbank
do svého telefonu a nainstalujte ji.
Aplikaci stáhněte z Google Play (Android), z App Store (iOS)
nebo načtením QR kódu.

Android
2

iOS

Postupujte dle návodu ve svém internetovém bankovnictví.

TIP PRO VÁS
Více informací o funkcích Mobilního eKonta:
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MOBILNÍ BANKOVNICTVÍ
Na hlavní stránce naleznete všechny Vaše aktivní produkty
a můžete si ji upravit podle svých preferencí.

1

1
2

2

3

3

Přehled účtů. Zde se můžete přepínat mezi všemi účty,
na které máte povolený náhled.

Odhlášení z aplikace.

Rychlé zadání platby. Ať jste v aplikaci kdekoliv, stačí
toto tlačítko dlouze přidržet a požadovaný typ platby
jednoduše zadáte.

4

4

Hlavní menu. Najdete zde Nastavení aplikace,
užitečné Tipy a také Přehled poboček a bankomatů.
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PRÁCE S ÚČTEM
ZADÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU V MOBILNÍM BANKOVNICTVÍ
Platební příkaz zadáte na hlavní stránce v sekci Běžný osobní
účet stisknutím tlačítka Platba nebo Rychlé zadání platby.
3

2

1

1

Do příslušných kolonek vypište číslo účtu příjemce,
částku a případně další údaje.

2

V sekci Příjemci naleznete Vaše účty a Protistrany
(seznam účtů, kam jste v minulosti zaslali platbu).

3

Platbu můžete zadat i pomocí QR kódu,
naskenováním z obrázku nebo PDF souboru.
QR kód stačí vyfotit a platební příkaz se automaticky
vyplní. Platbu pak jen potvrdíte.

TIP PRO VÁS
Díky službě OKAMŽITÉ PLATBY dochází k převodu peněz mezi bankami, které tuto službu
podporují, v řádu vteřin. A to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
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PRÁCE S ÚČTEM
ZADÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ
1
2

3
4

1

2

V hlavním menu zvolte PLATBY.
Otevře se formulář pro zadání nové platby.
Vyplňte platební údaje, použijte vzor pro
zadání platby nebo vyberte ze seznamu
příjemců.


3

Klikněte na POKRAČOVAT.

4

Zkontrolujte platební údaje.
Klikněte na PODEPSAT.
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PRÁCE S ÚČTEM
ZADÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ
Následně obdržíte notifikaci
do aplikace RB klíč na Vašem
mobilním telefonu.

5

P latbu potvrďte v aplikaci RB klíč pomocí nastaveného otisku prstu,
Face ID nebo zvoleného PINu.

5

Po potvrzení platby vidíte ihned její stav
a nabídku dalších užitečných akcí.
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PRÁCE S ÚČTEM
NASTAVENÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVY V MOBILNÍM BANKOVNICTVÍ
Služba Informuj mě slouží k nastavení upozornění o zůstatcích a pohybech na účtech.

1

V menu zvolte sekci Nastavení
a vyberte Oznámení do aplikace.

2

3

Nové upozornění přidáte pomocí „+“
v pravém horním rohu obrazovky.
Posunutím existujícího upozornění doleva
je možné upravit pravidla zasílání nebo
ho smazat.

2

3

1
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PRÁCE S ÚČTEM
NASTAVENÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVY V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ
1

3

1

 likněte na ozubené kolečko
K
Nastavení.

2

 levém menu zvolte Nové
V
upozornění.

2

3

4

4

5

Ve formuláři vyberte typ
upozornění, např. Informuj
mě o pohybu na účtě.

 přesněte podmínky pro zaslání
U
upozornění, např. výši částky,
kategorie pohybů nebo způsob
odeslání.

 likněte na POKRAČOVAT
K
a nové nastavení potvrďte.

5
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MOBILNÍ PLATBY
Vydejte se na nákupy i bez Vaší karty. K platbě u obchodníků Vám nyní stačí pouze telefon, se kterým zaplatíte
rychle, pohodlně a snadno.

APLIKACE RAIPAY PRO ANDROID
Stáhněte si z Google Play naši aplikaci a načtěte debetní nebo
kreditní kartu Mastercard od Raiffeisenbank, se kterou
budete chtít pomocí aplikace platit.
Po přidání karty do RaiPay si užívejte rychlé a pohodlné
placení mobilem.

Android
APPLE PAY PRO iOS
Placení s Apple Pay je snadné a intuitivní. Do aplikace
Wallet, kterou máte automaticky nainstalovanou ve svém
telefonu, načtěte debetní nebo kreditní kartu Mastercard
od Raiffeisenbank.
Apple Pay můžete používat ve svých Apple Watch, v iPhonu,
iPadu nebo Macu.
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MOBILNÍ PLATBY
GOOGLE PAY PRO ANDROID
Plaťte pohodlně a bezpečně mobilem nebo vybírejte bezkontaktně
z našich bankomatů.
Stáhněte si aplikaci Google Pay, přidejte do ní debetní nebo
kreditní kartu Mastercard od Raiffeisenbank a okamžitě můžete
začít využívat nejen rychlé a bezpečné placení mobilem,
ale i bezkontaktní výběry hotovosti a platby na internetu
(ve vybraných e-shopech).

Android

PLATBY HODINKAMI GARMIN A FITBIT
Nechte kartu v peněžence a mobil v kapse. S chytrými hodinkami
zaplatíte snadno, pohodlně a bezpečně.
Stáhněte si aplikaci Garmin Connect nebo Fitbit z Google Play
(Android) či z App Store (iOS), přidejte do ní debetní nebo
kreditní kartu Mastercard od Raiffeisenbank a vyberte hodinky,
se kterými budete platit.
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PLATEBNÍ KARTY
PŘEHLED O KARTĚ
1
1
2

2

 hlavním menu zvolte záložku KARTY.
V
Zobrazí se Vám přehled debetních
a kreditních karet.
Kliknutím na kartu se Vám zobrazí
detail karty.

TIP PRO VÁS
V detailu karty můžete povolit platby na internetu, sjednat pojištění, zobrazit PIN nebo kartu
trvale zablokovat.
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PLATEBNÍ KARTY
PIN KE KARTĚ
PIN k debetní či kreditní kartě potřebujete pro potvrzení transakcí prováděných na bankomatu, při platbě v kamenném
obchodě prováděné kontaktně a při bezkontaktní platbě přesahující 500 Kč.
PIN ke kartě si můžete zobrazit kdykoliv po dobu platnosti karty v mobilním nebo internetovém bankovnictví.
PIN si zobrazíte v detailu karty přes volbu „Zobrazit PIN“.

TIP PRO VÁS
PIN ke kartě si můžete bezplatně změnit v našich bankomatech. Vyberte si číslo, které se Vám dobře
pamatuje, a po vložení karty na hlavní obrazovce zvolte „Změna PIN“.
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PLATEBNÍ KARTY
Pokud nemáte přístup do internetového bankovnictví, bude Vám PIN zaslán poštou.
V případě, že jste držitelem dodatkové kreditní karty, bude Vám obálka s PIN kódem doručena doporučeně na Vaši
kontaktní adresu.
PIN je zobrazen na samolepce v dolní části dopisu

DŮLEŽITÉ!
Nikdy svůj PIN kód nesdělujte jiným osobám. Raiffeisenbank po Vás nikdy PIN kód nežádá.
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PLATEBNÍ KARTY
AKTIVACE KARTY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Debetní karty
Debetní kartu aktivujete ONLINE v mobilním nebo internetovém bankovnictví v hlavním menu „KARTY“. U vybrané
karty klikněte na „AKTIVOVAT“ a potvrďte, že debetní kartu máte fyzicky k dispozici. Kartu je také možné aktivovat
osobně na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
Kreditní karty
Kreditní kartu aktivujete ONLINE v mobilním nebo internetovém bankovnictví v hlavním menu „KARTY“. Kartu je také
možné aktivovat vložením karty do bankomatu nebo platebního terminálu a zadáním PIN kódu.
První použití karty
První transakci kartou je nutné provést vložením karty do bankomatu nebo platebního terminálu se zadáním PIN kódu.
Poté již můžete naplno využívat výhod bezkontaktního placení.

TIP PRO VÁS
K zadání PIN kódu můžete být vyzváni i u bezkontaktních plateb pod 500 Kč.
To proto, že jste PIN už nějakou dobu nepoužili.
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PLATEBNÍ KARTY
PRVNÍ SPLÁTKA KREDITNÍ KARTY

N
 a termín blížící se první splátky kreditní karty Vás upozorníme prostřednictvím SMS.
V
 případě, že kreditní kartu splácíte z účtu v Raiffeisenbank, splátku provedete jednoduše v detailu kreditní karty
tlačítkem SPLÁTKA KARTY.
P okud máte nastavené inkaso, ujistěte se prosím, že máte pro splátku na svém běžném účtu dostatek peněz.
Inkaso z účtů vedených u nás provádíme den před splatností, z jiných bank inkasujeme 3 dny před splatností.
P okud povolení k inkasu nemáte nastavené, nezapomeňte poslat splátku převodním příkazem do data splatnosti
uvedeného na výpise.
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PLATEBNÍ KARTY
BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ S KARTOU
3D Secure
Bezplatná služba pro bezpečné platby kartou na internetu. U obchodníků, kteří tento způsob zabezpečení
podporují, je potřeba každou platbu potvrdit v aplikaci RB klíč nebo jedinečným kódem z SMS zprávy.
U obchodníků, kteří 3D Secure standard nepodporují, není při placení kartou vyžadován žádný kód a platba
proběhne bez něj.
Pojištění ke kartám
Doplňková pojištění si můžete sjednat pohodlně přes internetové a mobilní bankovnictví. U debetních karet je
to pojištění proti zneužití karty, u kreditních karet pak pojištění vyčerpané částky. Pro oba typy karet si navíc
můžete sjednat výhodné Cestovní pojištění.
TIP PRO VÁS
Cestovní pojištění kryje Vám i Vaší rodině po celém světě léčebné výlohy, asistenční a právní
služby a vztahuje se i na rekreační sporty.
Kartu jste ztratili nebo Vám byla odcizena?
Co nejdříve kartu zablokujte a požádejte o novou. Blokaci můžete provést ve svém mobilním i internetovém
bankovnictví nebo na naší klientské lince 412 440 000 (ze zahraničí +420 412 440 000).
Pokud došlo k pojistné události (zneužití karty), kontaktujte příslušnou pojišťovnu a událost nahlaste:
Uniqa pojišťovna +420 488 125 125.
TIP PRO VÁS
Pokud platíte kartou na internetu, potřebujete znát její číslo, platnost a CVC2/CVV2 kód
(třímístný kód, který najdete na zadní straně karty). Při platbách na internetu se PIN kód
NIKDY NIKAM nezadává.
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TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ
Pro Vaše dotazy a požadavky je Vám v ČR k dispozici naše klientská linka 412 440 000, pro volání
ze zahraničí +420 412 440 000.
Pokud budete chtít detailní informace o Vašich produktech, připravte si prosím:
Vaše klientské, resp. rodné číslo.
Váš mobilní telefon, na kterém máte registrovaný RB klíč.
Číslo platební karty, pokud budete chtít řešit její nastavení či fungování.
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ZMĚNA BANKY A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PŘEVEDEME VÁŠ ÚČET Z JINÉ BANKY K NÁM
Využijte procesu mobility a usnadněte si změnu banky.
Stačí jedna návštěva pobočky.

1

Zachováme Vám číslo účtu nebo si vyberete libovolné dostupné číslo účtu.

2

Převedeme Vám všechny trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasem včetně SIPO z původní banky
do Raiffeisenbank.

3

Zařídíme zrušení běžného účtu v původní bance za Vás.

ZMĚNA ADRESY, PŘÍJMENÍ, OBČANSKÉHO PRŮKAZU
A TELEFONNÍHO ČÍSLA
Co nejdříve po změně Vašich osobních údajů přijďte s novým dokladem na kteroukoliv naši pobočku, kde si
nové údaje zaznamenáme. Shoda Vašich údajů s těmi, které máme u nás uložené, je důležitá hlavně proto,
abyste mohli naplno využívat naše služby.
Stejně tak potřebujeme Vaše aktuální telefonní číslo a e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat, když to bude potřeba.
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POZOR NA PHISHING
Cílem phishingu je získat Vaše přístupové údaje k účtu nebo citlivé údaje ke kartám a jejich následné zneužití.
To vše nejčastěji pod záminkou blokace karty či účtu, aktivace nějaké služby (mobilní platby, přihlašování
k účtu), obdržení důležité zprávy apod. Rozkliknutím odkazu v SMS nebo e-mailové zprávě a vyplněním údajů
tak podvodníkovi otevřete bránu k Vašim penězům.
Jak se nejúčinněji bránit?
Pro přihlášení na účet nepoužívejte žádné odkazy, do adresního řádku vypište www.rb.cz a následně
zvolte modrý zámek pro vstup na účet.
Buďte opatrní! Neklikejte na podezřelé odkazy a nedejte se vystrašit zdánlivě výstražnou zprávou.
Prověřujte! Pokud obdržíte e-mail či zprávu, která Vás vyzývá k nějakému úkonu nebo jeho potvrzení, a sami
právě nejste přihlášeni ve svém bankovnictví, kde daný úkon provádíte, raději nám zavolejte na 412 440 000.
Nespěchejte! Zprávu si pozorně přečtěte a myslete na možnost podvodu.
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