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1 VSTUP DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 

PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 

 

 

 

 

 

 

AUTENTIZACE 

 

 

 

 

Vstup do internetového 

bankovnictví je zabezpečen: 

 klientským číslem; 

 kódem PIN. 

Následujícím krokem bude 

autentizace přístupu pomocí 

vašeho mobilního telefonu      

či pomocí tokenu. 

 

Přihlášení do internetového 

bankovnictví a provádění 

všech aktivních operací 

vždy vyžaduje autentizaci 

pomocí číselného kódu,        

a to doručeného 

prostřednictvím SMS na váš 

mobilní telefon                       

či vygenerovaného vaším 

tokenem. 
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2 TUZEMSKÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ 

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání tuzemského platebního 

příkazu k úhradě obsahuje 

všechny běžné položky.  

Po vyplnění zadáte dle potřeby: 

 podepsat – příkaz 

k úhradě se rovnou          

odešle po zadání 

autentizačního číselného 

kódu; 

 uložit k podpisu – máte-li 

více platebních příkazů         

a chcete-li je autentizovat 

všechny najednou        

nebo odložit autentizaci    

na později; 

 uložit jako šablonu – 

v případě, že chcete využít 

příkaz k úhradě jako 

vzorovou šablonu                  

i v budoucnu. 
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3 ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZ 

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ DO ZAHRANIČÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zadání platebního příkazu k úhradě do 

zahraničí obsahuje všechny běžné 

funkce pro zahraniční platební styk, 

včetně volby typu poplatku.  

Po vyplnění zadáte dle potřeby:   

 podepsat – příkaz k úhradě se 

rovnou odešle po zadání 

autentizačního číselného kódu; 

 uložit k podpisu – máte-li více 

platebních příkazů a chcete-li je 

autentizovat všechny najednou ; 

 uložit jako šablonu – v případě, že 

chcete využít příkaz k úhradě jako 

vzorovou šablonu i v budoucnu. 

  Pokud si nejste jisti, že jste svůj 

platební příkaz do zahraničí vyplnili 

správně, můžete si jeho správnost 

ověřit kliknutím na tlačítko otazníku. 
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4 SMĚNA 

PROVEDENÍ SMĚNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BankServis umožňuje směňovat 

prostředky v rámci vašeho účtu. 

Směna probíhá přes 

vyhlašovaný kurzovní lístek, 

který naleznete v záložce 

„Informace“        „Kurzovní 

lístek“. Kurzovní lístek se 

aktualizuje vždy 1x denně         

v 9:00. Při výjimečném 

výkyvu kurzů může dojít        

k aktualizaci  i v průběhu dne. 

Proto je potřeba brát na zřetel, 

že vypočtené částky směny 

jsou pouze orientační. 

Po vyplnění zadáte dle potřeby:   

 podepsat – transakce se 

po zadání autentizačního 

číselného kódu rovnou 

odešle; 

 uložit k podpisu – máte-li 

více transakcí a chcete-li je 

autentizovat všechny 

najednou nebo odložit 

autentizaci na později. 
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5 TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ 

ZADÁNÍ TRVALÉHO PLATEBNÍHO PŘÍKAZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro pravidelné platby v rámci 

ČR si můžete nastavit trvalý 

platební příkaz. 

 

Trvalé platební příkazy v cizích 

měnách lze provádět pouze 

v rámci Citfin. 

Po vyplnění zadáte dle potřeby:   

 podepsat – trvalý platební 

příkaz se po zadání 

autentizačního číselného 

kódu rovnou odešle; 

 uložit k podpisu – máte-li 

vícero trvalých platebních 

příkazů a chcete-li je 

autentizovat všechny 

najednou. 

Aktivní platební příkazy lze 

upravit, či zrušit. 

 

Přehled plateb vykonaných na 

základě těchto příkazů 

naleznete v záložce „Účty“           

„Přehledy trvalých platebních 

příkazů“. 
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6 INKASA 

PŘÍKAZ K INKASU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příkaz k inkasu můžete zadat 

v rámci českých bank pouze  

v CZK.  

 

V rámci Citfin lze inkasovat      

i ostatní cizí měny.  

 

Podmínkou provedení 

transakce je skutečnost,       

že na protiúčtu musí být 

zadán souhlas s inkasem.  

 

Stejně jako u ostatních 

příkazů i zde můžete příkaz: 

 rovnou podepsat a 

odeslat   ke zpracování; 

 uložit     k podpisu; 

 či z příkazu vytvořit 

šablonu.  
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POVOLENÍ K INKASU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde naleznete všechna 

povolení k inkasu, která byla 

zadána.  

 

Platná povolení můžete 

upravovat. Povolení po 

platnosti již jen prohlížet. 
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7 INFORMACE 

ŽÁDOST O VÝPIS Z ÚČTU 
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ŽÁDOST O MIMOŘÁDNÝ VÝPIS 

 

 

 

 

  



 

10 

 

KONFIRMACE 
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POTVRZENÍ O PROVEDENÍ PŘEVODU 

 

 

 

 

Po zpracování platebního 

příkazu na naší straně      

se potvrzení automaticky 

generuje do internetového 

bankovnictví, kde je zdarma 

k vyzvednutí. 
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POSLAT ZPRÁVU BANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě jakýchkoliv problémů 

či dotazů se na nás neváhejte 

obrátit prostřednictvím: 

 

 „poslat zprávu bance“ 

 

 e-mailu                                    

helpdesk@citfin.cz 

 

 telefonního čísla             

+420 234 092 333 

mailto:helpdesk@citfin.cz
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NENAŠLI JSTE POTŘEBNOU NÁPOVĚDU? 

ZAVOLEJTE NÁM: 

 +420 234 092 333 


