INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI

On-line Broker

SPIS TREŚCI
1. O APLIKACJI ON-LINE BROKER

2

2. LOGOWANIE

3

3. USTAWIENIA – WERYFIKACJA DWUSTOPNIOWA

4

4. USTAWIENIA

5

5. MENU TRANSAKCJE

6

USTAWIENIA

6

WPROWADZANIE PARAMETRÓW TRANSAKCJI

7

ZAMÓWIENIE

8

ADMINISTRACJA ZAREJESTROWANYCH ZAMÓWIEŃ

9

6. POLECENIE PRZELEWÓW Z WRP

11

PACZKA POLECEŃ PRZELEWÓW Z WRP

12

STAŁE POLECENIE PRZELEWU Z WRP

16

7. MENU RACHUNKI

14

8. MENU ZESTAWIENIA

16

9. MENU PARTNERZY HANDLOWI

19

10. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

21

11. SŁOWNICZEK POJĘĆ

22

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98

Strona 1

1

O APLIKACJI ON-LINE BROKER

OLB lub On-line Broker to elektroniczny system do wygodnego zamiast łatwego zawierania transakcji
walutowych on-line za pomocą internetu w zaciszu domu lub w biurze.
GŁÓWNE KORZYŚCI KORZYSTANIA OLB
aktualne kursy
zawieranie transakcji spot online, także z terminem rozliczenia w tym samym dniu (D+0)
korzystne opłaty przy zawieraniu transakcji
możliwość wprowadzenia zamówienia śledzenia określonej wysokości kursu danej waluty
łatwe wprowadzenie poleceń przelewów zagranicznych za pomocą kilku kliknięć
pełna historia transakcji i zleceń na 24 godziny na dobę
możliwość wydruku wszystkich dokumentów i wyciągów transakcji
DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU ON-LINE BROKER
Zawieranie transakcji: poniedziałek – czwartek 7.30 – 17.30 godz., piątek 7.30 – 17.00 godz.
Informacje o saldzie na rachunkach, druk dokumentów, wprowadzenie poleceń przelewów oraz inne
funkcjonalności: 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
BEZPIECZEŃSTWO - WYLOGOWANIE
Po 30 min. braku aktywności, następuje automatyczne, bezpieczne wylogowanie z systemu OLB.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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LOGOWANIE
DOSTĘP DO OLB
Aby uzyskać dostęp do aplikacji On-line Broker
proszę wybrać na stronie inter netowej
www.akcenta.pl ikonę „ONLINE BROKER” lub
wprowadzić bezpośrednio adres www.olb.eu.

WPROWADZENIE DANYCH LOGOWANIA
Wprowadzić login, który został wysłany na zarejestrowany adres email. Login jest kombinacją 8 cyfr. Po potwierdzeniu wprowadź na
kolejnej stronie Hasło, które zostało wysłane na Twój
zarejestrowany numer telefonu. Jeżeli próba logowania się nie
powiodła proszę zadzwonić pod numer +48 22 208 00 98.

1

2

Po wybraniu przycisku „Wygeneruj kod sms” * na numer telefonu
wpisany w Państwa umowie ramowej zostanie wysłany kod
wer ykacyjny, któr y należy wprowadzić w pole KOD
WERYFIKACJI i potwierdzić przyciskiem „Wyślij”.
Ze względu bezpieczeństwa rekomendujemy zmianę hasła na
własne po pierwszym logowaniu. Więcej szeczegółów:
https://www.akcenta.pl/dekalog-bezpieczenstwa.html

ZMIANA HASŁA
Hasło do OLB można zmienić w dowolnym momencie. W tym celu
proszę wybrać w głównym menu „Ustawienia” i kliknąć na „Zmiana
hasła”. W oknie, które pojawi sie na ekranie proszę najpierw
wprowadzić dotychczasowe hasło, a potem nowe hasło. Proszę
pamiętać aby było ono zgodne z wymogami, które są wyświetlone
w podpowiedzi.
Proszę powtórnie wprowadzić nowe hasło w kolejnym polu. Po
kliknięciu przycisku „Wygeneruj kod sms” * na zarejestrowany w
umowie ramowej nr telefonu zostanie wysłany kod werykacyjny,
kóry należy wprowadzić do odpowiedniego pola i potwierdzić go
klikając na przycisk „Zmienić hasło”.
W przypadku utraty/ujawnienia hasła proszę postępować w ten
sam sposób, jak przy standardowej zmianie hasła. W głównym
menu wybrać „ustawienia” i kliknąć na „zmianę hasła”.
W celu pierwszego logowania do OLB należy wykorzystać hasło
posłane wiadomością SMS na Państwa zarejestrowany numer.
TYP Rekomendujemy zmianę hasła na własne po dokonaniu
pierwszego logowania.

ZAPOMNIANE HASŁO
W oknie logowania proszę kliknąć na „Nie pamiętasz hasła”.
Następnie wypełnić w nowym oknie login i kliknąć na „Wysłać
nowe hasło”. Link do wygrnerowania nowego hasła będzie
odesłany na zarejestrowany adres e-mail.

* Jeżeli ustawią Państwo uwierzytelnianie dwuskładnikowe przy użyciu Kodu z aplikacji mobilnej, należy go wpisać tutaj. Więcej informacji
w sprawie uwierzytelniania za pomocą kodu z aplikacji mobilnej można znaleźć w rozdziale Ustawienia - Werykacja dwustopniowa.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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USTAWIENIA –
WERYFIKACJA DWUSTOPNIOWA
WERYFIKACJA KODEM –
WERYFIKACJA DWUSTOPNIOWA
Wszędzie tam, gdzie wymagane jest uwierzytelnienie (dwufazowe)
dwustopniowe (na przykład podczas logowania do OLB lub do
potwierdzania poleceń przelewów), można je zrealizować
wysyłając kod SMS lub korzystając z dowolnej aplikacji mobilnej
obsługującej TOTP (Time-based One-time Password Algorithm),
która generuje kod uwierzytelniania.
Domyślnie w OLB usta wione jest d wustopniowe
uwierzytelnianie przy użyciu SMS. Aby zalogować się do OLB i
potwierdzić zlecenie płatnicze, należy wygenerować SMS
z kodem i wpisać go w odpowiednim polu w celu werykacji.

ZMIANA AUTORYZACJI NA KOD
GENEROWANY PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ
Jeśli chcesz przeprowadzać uwierzytelnianie podczas logowania do
OLB lub potwierdzać polecenia przelewów za pomocą kodu
wygenerowanego w aplikacji mobilnej, wybierz w głównym menu
„Ustawienia“ OLB i wybierz „Dwustopniowe uwierzytelnianie”.
Wyświetlą się informacje o bieżących ustawieniach uwierzytelniania
dwustopniowego. Aby wybrać drugą opcję (nieaktywną w danym
momencie), kliknij na TAK.

1

2

Przy zmianie na uwierzytelnianie przy użyciu wygenerowanego
kodu zostaniesz przekierowany do instrukcji, jak dokończyć
zmianę uwierzytelniania:

1

Ważne jest, aby zainstalować na swoim smartfonie
z systemem Android lub iOS jedną z wymienionych aplikacji.

2

Następnie sparuj zainstalowaną aplikację z OLB przez
odczytanie kodu QR 3 lub ręczne wprowadzenie
wyświetlanego kodu.

3

4

Po pomyślnym sparowaniu w aplikacji mobilnej utworzone zostanie
konto dla danej umowy ramowej w OLB. Konto to jest teraz
wyświetlane na liście z innymi kontami i dostępami.
4

Wprowadź wygenerowany kod w odpowiednim polu
i potwierdź przyciskiem „Potwierdź”.

Teraz w aplikacji mobilnej zawsze znajdziesz wygenerowany kod,
który ma ograniczoną ważność (czas ważności jest pokazany
gracznie) i może być użyty do werykacji logowania do OLB lub
potwierdzenia poleceń przelewów.
Na jednym telefonie komórkowym można dodać tylko jeden
dostęp do OLB w ramach jednej aplikacji mobilnej. Dlatego
każda upoważniona osoba powinna korzystać do tej czynności
ze swojego urządzenia.

Jeśli skongurowałeś uwierzytelnianie przy użyciu wygenerowanego kodu z aplikacji i zgubiłeś swój telefon komórkowy, na którym
masz zainstalowaną aplikację, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta pod numerem telefonu +420 498 777 770.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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USTAWIENIA
USTAWIENIA MENU
Aby ustawić menu po lewej stronie należy
wybrać „Ustawienia / Pokaż schematyczne
menu”.

HASŁO DO KOMUNIKACJI
TELEFONICZNEJ
W celu wyświetlenia hasła do komunikacji
telef onicznej, należy wybrać w menu
„Ustawienia / Wyświetl hasło do komunikacji
telefonicznej”. Następnie wprowadzić kod
werykacyjny przesłany w formie SMS*.

SCHEMATYCZNE MENU

POLE HANDLOWE

AKTUALNY STAN WRP

HISTORIA TRANSAKCJI

AKTUALNE INFORMACJE

* Jeżeli ustawią Państwo uwierzytelnianie dwuskładnikowe przy użyciu Kodu z aplikacji mobilnej, należy go wpisać tutaj. Więcej informacji
w sprawie uwierzytelniania za pomocą kodu z aplikacji mobilnej można znaleźć w rozdziale Ustawienia - Werykacja dwustopniowa.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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MENU TRANSAKCJE

Po pierwszym logowaniu do aplikacji OLB pojawi się moduł handlowy z kursami podstawowych par
walutowych. Kursy są aktualizowane na bieżąco.
USTAWIENIA
W celu zawarcia transakcji należy kliknąć na „Kupno/Sprzedaż”.

INNE PARY WALUTOWE
W przypadku, że jesteście Państwo zainteresowani zawarciem
transakcji z inną parą walutową, proszę rozkliknąć propozycję
i wybrać daną parę.
Wyświetlone kursy są podane z punktu widzenia klienta:
SPRZEDAŻ = klient sprzedaje główną walutę pary walutowej,
KUPNO = klient kupuje główną walutę pary walutowej.

ZAPISANIE INNEJ PARY
WALUTOWEJ DO PODSTAWOWEJ OFERTY
Jeżeli wybrana para walutowa ma się pojawiać automatycznie na
podstawowej ofercie kursów, proszę wybrać „Ustawienia”,
następnie „Ustawienia okien kursów”, nastawić liczbę i konkretne
pary walutowe, które mają się tam pojawiać.
Po potwierdzeniu pojawi się informacja „Ustawienia par
walutowych zostały zapisane”.
W podtawowej ofercie może zostać zapisanych od 4 do 8 par
walutowych.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98

Strona 6

5

MENU TRANSAKCJE

WPROWADZENIE
PARAMETRÓW TRANSAKCJI
Klikając na wybraną parę walutową pojawi się formularz
transakcji, do którego należy:

4

1 Wprowadzić kupowaną/sprzedawaną walutę i kwotę
2 Wybrać, skąd będą wpłacane środki na rachunek
AKCENTY („Klient zapłaci”)
a)

W przypadku, że środki są zaksięgowane na WRP,
proszę wybrać „Z WRP”.

b)

W przypadku, że srodki zostaną wysłane
z rachunku bankowego, należy wybrać „Na
rachunek AKCENTY”

1

2

3

3 Wybrać, gdzie wymienione środki zostaną skierowane
(„Akcenta zapłaci”)
a)

W przypadku, że środki będą wysłane partnerowi
handlowemu w kraju lub za granicę, należy wybrać
„Na mój WRP”, z którego następnie środki zostaną
zlecone na wybrane konto partnera (szczegółowa
procedura dla odesłania przelewów dla partnera
znajduje się w podpunkcie POLECENIA
PRZELEWÓW Z WRP).

b)

W przypadku, że środki zostaną wysłane
bezpośrednio na Państwa konto, proszę wybrać
„Na mój rachunek”.

4 Wprowadzić datę rozliczenia
W aplikacji należy wybrać wymaganą datę rozliczenia, poprzez ikonę kalendarza i wybranie daty rozliczenia. Jeżeli już nie będzie możliwe
transakcję w wybranym terminie realizować, system zaproponuje najbliższy możliwy termin.
Czasy (COT – Cut-oﬀ time), termin do kiedy jest możliwe realizować transakcje D+0 (transakcja jest realizowana w dzień jej
wprowadzenia), znajdują się w menu „Zestawienia/Zestawienia terminów i COT walut”.

DEFINITYWNE ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI
Transakcja zostanie za war ta po k liknięciu na przycisk
„Zrealizować”. Następnie na ekranie pojawi się okno, które należy
potwierdzić, będzie aktywne 15 sekund dla potwierdzenia
transakcji.
Po potwierdzeniu pojawi się informacja „Transakcja była pomyślnie
zawarta”. Potwierdzenie transakcji zostanie posłane e –Miałem “?£
⅓
¥
‰
ƒ¢”“·⅛
parametry transakcji oraz instrukcje przelewu do wysłania
środków na konto AKCENTY.
Oferowany kurs w tabeli zmienia się według aktualnego
TYP rozwoju na rynku.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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ZAMÓWIENIE

WPROWADZENIE
ZAMÓWIENIA KURSU WYMIANY
Formularz Zamówienie służy do monitorowania kursu, który
klient oczekuje. Zamówienie jest możliwe wprowadzić nawet
na okres jednego tygodnia, w sumie 7 dni.

1

Wprowadzone zamównienie można edytować/anulować
w sekcji „Administracja wprowadzonych zamównień” .
Zamówienie można wprowadzić klikając na „Transakcja/
Zamówienie”.

2
3

Do formularza dla wprowadzenia zamówienia proszę:

1

Wprowadzić parę walutową (parę walutową można
wybrać lub napisać)

2

Wybrać, czy waluta będzie kupowana/sprzedawana

4
5
7

3 Wybrać walutę, która będzie kupowana/sprzedawana
4

6

8

Napisać oczekiwany kurs

5 Napisać kwotę, która będzie kupowana/sprzedawana
6

Aktywność zamówienia jest ustawiane automatycznie
(aktywna może być nawet tydzień)

7

Wybrać wariant, skąd będą wpłacane środki na konto
AKCENTY („Klient zapłaci”):

8

a)

W p r z y p a d k u , że w y m i e n i a n e ś ro d k i s ą
zaksięgowane na WRP, proszę wybrać „Z WRP”.

b)

W przypadku, że środki na wymianę zostaną
wysłane z jakiegokolwiek innego rachunku
bankowego, proszę wybrać „Na rachunek
Akcenty”.

Wybrać wariant skierowania wymienionej kwoty („Akcenta zapłaci”):
a)

W przypadku, że środki mają zostać zaksięgowane na WRP lub wysłane partnerowi handlowemu do za granicy, należy wybrać
„Na WRP”, z którego następnie środki zostaną wysłane na wybrany rachunek partnera (szczegółowa procedura dla odesłania
przelewów dla partnera znajduje się w podpunkcie POLECENIA PRZELEWÓW Z WRP).

b)

W przypadku, że środki zostaną wysłane na własne konto, należy wybrać „Na mój rachunek”.

Zamówienie jest wiążące, tzn., że w momencie, gdy kurs osiągnie wymaganą wartość, system OLB automatycznie zamównienie potwierdzi
i skieruje do zrealizowanych transakcji.

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA
Po potwierdzeniu pojawi się informacja „Zamówienie przyjęto”.
Zamówienie automatycznie się przesunie do okna „Transakcje i
zamówienia”. Zamówienie może być aktywne nawet tydzień,
tj. 7 dni.
TYP

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98

Przegląd zamówień znajduje się w menu „Zestawienia”.
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ADMINISTRACJA
ZAREJESTROWANYCH ZAMÓWIEŃ

Po wybraniu opcji „Transakcje” należy wybrać „Administracja zarejestrowanych zamówień”, gdzie jest
widoczny przegląd wprowadzonych zamówień kontroli kursu. Jeżeli dane zamównienie ma zostać edytowane
lub usunięte należy kliknąć na dane zamównienie, następnie pojawią się wprowadzone parametry.

EDYTACJA ZAMÓWIENIA
Z przeglądu należy wybrać zamówienie, które ma być edytowane.
Kliknąć na nie i wybrać przycisk „Zmiana zamówienia”.

1

W tabelce wprowadzić pożądane zmiany. Istnieje możliwość
edytowania.:

2

1

Kursu

3

2

Kwoty

3

Skierowania środków ﬁnansowych

Po potwierdzeniu pojawi się informacja „Zamówienie zostało
zmienione”.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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ADMINISTRACJA
EDYTOWANYCH ZAMÓWIEŃ

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
Aby anulować zamówienie należy wybrać zamówienie, a następnie
kliknąć na „STORNO zamówienia”.

W tabelce wypełnić do żółtego pola słowo „STORNO”
i potwierdzić przyciskiem „Zapisz zmiany”. Po potwierdzeniu
pojawi się informacja „Zamówienie było anulowane”.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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POLECENIE PRZELEWÓW Z WRP

W celu wysłania przelewu partnerowi handlowemu lub przesłania środków z WRP na własne konto należy
wybrać w menu „Transakcje” podmenu „Polecenie przelewów z WRP”. Pojawi się formularz do
wprowadzenia danych do przelewu.
WPROWADZENIE
DANYCH DO PRZELEWU Z WRP
Do formularza przelewu wprowadzić:

1

1

Wysyłaną kwotę

2 Walutę

2
3

3 Czy przelew będzie wysyłany na własne konto czy
partnerowi handlowemu oraz należy wybrać, na który
konkretnie rachunek przelew zostanie skierowany.
Jeżeli przelew będzie skierowany do nowego partnera
handlowego, należy go wcześniej wprowadzić do
systemu – rozkliknąć „Połączenie bankowe klienta”,
wybrać „Wprowadzić nowego klienta”.

4

4
5
6

Rodzaj opłat (SHA = dzielone opłaty, OUR = wszystkie
opłaty płaci zleceniodawca, BEN = wszystkie opłaty płaci
odbiorca)

5 Tytuł przelewu (jedynie przy przelewie dla partnera,
nieobowiązkowe)
6

7

Tytuł przelewu

7 Wymagana data rozliczenia przelewów (automatycznie
jest ustawiona D+1).
Czasy (COT), możliwe terminy wprowadzenia zlecenia przelewów D+1, znajdują się w menu „Zestawienia/Zestawienia terminów i COT
walut”. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć na przycisk „SMS kod” *. Na zarejestrowany w umowie ramowej numer
komórkowy zostanie wysłany kod werykacyjny, który należy wprowadzić do danego pola i potwierdzić przyciskiem „Wprowadzić
polecenie przelewu” lub „Wprowadzić polecenie przelewu i dokonać zakupu”.
Jednym kliknięciem na przycisk „Wprowadzić polecenie przelewu i kupić walutę” jest możliwe wprowadzić polecenie i automatycznie kupić
TYP wymaganą walutę. W formularzu zawieranej transakcji automatycznie zostanie wypełniona kwota łącznie z opłatami.

W przypadku, że razem z handlowcem Państwo anulowali transakcję, która jest połączna z poleceniem przelewu z WRP, jest konieczne
również anulować dane polecenie przelewu. Jeżeli nie dojdzie do anulowania zlecenia płatności, przelew zostanie autmatycznie zrealizowany w
momencie, gdy na WRP pojawią się środki pieniężne. Anulowanie polecenie przelewu jest możliwe pod numerem telefonu +48 22 208 00 98.

POTWIERDZENIE PRZELEWU Z WRP
Po potwierdzeniu pojawi się informacja „Polecenie przelewu
przyjęto”.

BRAK ŚRODKÓW NA PRZELEW Z WRP
W przypadku, że na WRP nie będzie wymaganej kwoty do realizacji
wprowadzonych transakcji, pojawi się informacja: „W chwili
obecnej brakuje śkodków na WRP do uregulowania transakcji
debetowej, zlecenie zarejestrowano”. W tym przypadku należy
najpierw wpłacić środki na WRP. Polecenie przelewu jest aktywne,
a po zaksięgowaniu środków zostanie zrealizowane.
* Jeżeli ustawią Państwo uwierzytelnianie dwuskładnikowe przy użyciu Kodu z aplikacji mobilnej, należy go wpisać tutaj. Więcej informacji
w sprawie uwierzytelniania za pomocą kodu z aplikacji mobilnej można znaleźć w rozdziale Ustawienia - Werykacja dwustopniowa.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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PACZKA POLECEŃ PRZELEWÓW Z WRP

Przy wprowadzaniu większej ilości poleceń przelewów należy wybrać w menu „Transakcje”, zlecenie „Paczka
poleceń przelewów”.

1

2

3

4

5

6

WPROWADZENIE DANYCH DO PACZKI ZLECEŃ
Do formularza do wprowadzenia danych do przelewu należy uzupełnić:

1

Walutę

2

Datę rozliczenia przelewu – możliwe jest wybrać wymaganą datę rozliczenia. Czasy (COT – Cut-oﬀ time), do kiedy jest możliwe
zrealizowac transakcje D+0 znajdują się w menu „Zestawienia/Zestawienia terminów i COT walut”

3 Wysyłaną kwotę
4

Rodzaj opłat (SHA = opłaty dzielone, OUR = wszystkie opłaty na stronie zleceniodawcy, BEN = wszystkie opłaty na stronie odbiorcy)

5

Tytuł przelewu (np. numer faktury)

6

Czy przelew będzie wysyłana na wysłany konto lub na rachunek kontrahenta oraz wybrać, na które konkretnie konto będzie przelew
wysłany.

Jeżeli przelew bedzie wysłany do nowego partnera handlowego, należy go na początku wprowadzić do systemu – rozkliknąć „Połączenie
bankowe partnera” i wybrać „Wprowadzić nowego partnera”).
Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wybrać „SMS kod” *. Na numer komórkowy zarejestrowany w umowie ramowej zostanie
wysłany kod werykacyjny, który należy wprowadzić do danego pola i potwierdzić przyciskiem „Zapisać i zamknąć”.
TYP

Tym sposobem można wprowadzić nawet 10 zleceń płatności w różnych walutach.

* Jeżeli ustawią Państwo uwierzytelnianie dwuskładnikowe przy użyciu Kodu z aplikacji mobilnej, należy go wpisać tutaj. Więcej informacji
w sprawie uwierzytelniania za pomocą kodu z aplikacji mobilnej można znaleźć w rozdziale Ustawienia - Werykacja dwustopniowa.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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STAŁE POLECENIE PRZELEWU Z WRP

Do wprowadzenia regularnych przelewów do waszych partnerów handlowych lub przelewów z WRP na
własne rachunków wybrać w menu „Transakcje”, polecenie „Polecenie stałe”.
WPROWADZENIE
DANYCH DO POLECENIA STAŁEGO
Do formularza do wprowadzenia danych do przelewu
uzupełnić:

1

Nazwę polecenia stałego

2

Wysyłaną kwotę

1

3

2

6

4

7

3 Walutę
4

Okres przelewu (wybrać okres przelewu, w którym
przelew się będzie powtarzać)

5

Datę pierwszego przelewu (dzień, w którym będą
transakcje realizowane)

6

Aktywne do (data, do której polecenie stałe będzie
aktywne)

8
9

Jeżeli pole zostanie puste, przelew będzie realizowany
do momentu, kiedy klient je anuluje.

7

5

Gdzie będzie wysłany przelew. Przelew może zostać
skierowany na konto partnera handlowego lub na
rachunek własny klienta

10

Jeżeli dane partnera handlowego nie są jeszcze
wprowadzone do systemu należy wybrać „Partner”, a następnie „Wprowadzić nowego partnera”

8

Rodzaj opłat (SHA = opłaty dzielone, OUR = wszystkie opłaty na stronie zleceniodawcy, BEN = wszystkie opłaty na stronie odbiorcy)

9

Tytuł przelewu (jedynie przy przelewie dla partnera)

10 Wprowadzić polecenie stałe. Po wypełnieniu wszystkich danych kliknąć na przycisk „Wygeneruj kod sms” *. Na numer komórkowy
rejestrowany w umowie ramowej zostanie wysłany kod werykacyjny, który należy wprowadzić do danego pola i potwierdzić
przyciskiem „Wprowadzić polecenie stałe”. Na e-mail zostanie wysłane potwierdzenie o wprowadzeniu polecenia stałego.
Zlecenie stałe jest konieczne wprowadzić min. 2 dni przed pierwszym przelewem.

ANULOWANIE ZLECENIA STAŁEGO
W celu anulowania polecenia stałego należy wybrać w menu
„Zestawienia” zlecenie „Zestawienia poleceń stałych”. Wybrać
dane polecenie stałe i na dole ekranu w szczegółach wybrać
„Unieważnij zlecenie stałe”. Następnie należy potwierdzić ten
krok, wprowadzając kod kontrolny, który będzie wysłany na numer
kontaktowy zarejestrowany w umowie ramowej.
Polecenie stałe jest koniecznie anulować najpóźniej 2 dni przed
terminem jego rozliczenia. W przypadku, że nie dojdzie do
anulowania przelew zostanie zrealizowany.

* Jeżeli ustawią Państwo uwierzytelnianie dwuskładnikowe przy użyciu Kodu z aplikacji mobilnej, należy go wpisać tutaj. Więcej informacji
w sprawie uwierzytelniania za pomocą kodu z aplikacji mobilnej można znaleźć w rozdziale Ustawienia - Werykacja dwustopniowa.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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MENU RACHUNKI

W menu „Rachunki” do dyspozycji są przeglądy własnych wewnętrznych rachunków płatniczych i przegląd
kont AKCENTY CZ a.s.

RACHUNKI BANKOWE KLIENTA
Przegląd wszystkich rachunków jest widoczny w zakładce
„Konta/Rachunki bankowe Klienta”.

RACHUNKI BANKOWE AKCENTY CZ
Przegląd wszystkich kont AKCENTY CZ a.s. prowadzonych w
bankach za pośrednictwem których są realizowane transakcje
płatnicze i przegląd walut, w których są konta aktywne.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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MENU RACHUNKI

PRZEGLĄD OBROTÓW NA WRP
W zakładce „Aktualne obroty na WRP” znajdują się wszystkie
obroty, które były na wybranym WRP realizowane. Wyciąg jest
możliwy odnaleźć za pomocą pojedynczych ltrów.
Kwota, którą klient musi dokupić/kredytować WRP, włącznie
z opłatami, jest różnicą między Saldem dostępnym a Saldem
TYP łącznym. Wprowadzone polecenia przelewu pojawi się
w niezaksięgowanych transakcjach i odliczy się ze salda łącznego.

WYCIĄGI Z WRP
Menu „Rachunki” oferuje również generowanie i wydruk wyciągów
na wybranym WRP.
W celu podglądu i wydruku wyciągu w menu należy wybrać
wymagany rodzaj wyciągu „Wydruk miesięcznych wyciągów z
WRP”, „Wydruk historii obrotów z WRP” lub „Wydruk wyciągów
z WRP”.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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MENU ZESTAWIENIA

Pojedyncze przeglądy znajdują się w „Zestawienia” w głównym menu.

PRZEGLĄD TRANSAKCJI
Tutaj znajdują się przeglądy wszystkich własnych zamknietych
transakcji, szczegóły pojedynczych transakcji włącznie z statusem,
jaki w tym momencie dana transakcja ma.
Szczegóły konkretnej transakcji pojawią się po kliknięciu na
transakcję.

PRZEGLĄD ZAMÓWIEŃ
Tutaj znajduje się przegląd wszystkich wprowadzonych zamówień.
Szczegóły konkretnego zamównienia pojawią się po kliknięciu na
zamówienie.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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MENU ZESTAWIENIA

PRZEGLĄD POLECEŃ PRZELEWÓW Z WRP
Tutaj znajdują się wszystkie własne polecenia przelewów z WRP
włącznie z szczegółami pojedynczych transakcji i również
rozszerzony szczegół zawierający rozpis.
Szczegóły konkretnej transakcji pojawią się po rozkliknięciu.

PRZEGLĄD POLECEŃ STAŁYCH
Tutaj znajduje się przegląd wszystkich poleceń stałych włącznie
szczegółów pojedynczych transakcji oraz rozszerzony szczegół
zawierający rozpis opłat należących do danego zlecenia.
Szcegóły konkretnego zlecenia stałego pojawią się po kliknięciu na
zlecenie.
Tutaj możliwe jest anulowanie polecenia stałego, zob. część
TYP POLECENIA STAŁE.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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MENU ZESTAWIENIA

PRZEGLĄD TERMINÓW I COT WALUT
Ten przegląd zawiera terminy (terminy rozliczenia) i max. czasy
(COT) dla D+0 przy wprowadzaniu transakcji i poleceń
przelewów z WRP.
Jeżeli przelew ma być realizowany jeszcze tego samego dnia, jest
konieczne wprowadzić przed COT (Cut oﬀ-time). Do tego
TYP czasu muszą być również zaksięgowane środki na wybranym
rachunku AKCENTY lub saldo dostępne na WRP.

CENNIK OPŁAT
Tutaj znajduje się przegląd aktualnych opłat za usługi wg danego
cennika.

DRUK I EKSPORT
Przeglądy (transakcji, zamówień, poleceń przelewów z WRP,
poleceń stałych) można łatwo wydrukować za pomocą ikony
wydruk (w prawym górnym rogu).
Należy wybrać „Wydrukuj listę”, „Drukuj zczegóły” lub „Druk
polecenia przelewu”. Do dyspozycji jest również możliwość
eksportować listę do CSV.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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MENU PARTNERZY

WPROWADZENIE NOWEGO PARTNERA
Aby wprowadzić nowego partnera dla przelewów
odchodzących należy wybrać „Partnerzy/Wprowadzenie
nowego partnera dla przelewów odchodzących”, pojawi się
formularz Dane partnera, gdzie należy uzupełnić instrukcje
płatnicze partnera handlowego. Pola oznaczone na żółto są
obowiązkowe, bez uzupełnienia których jest niemożliwe
zapisać zmiany.
Uwaga:
a)

Nazwa rachunku odbiorcy – ocjalna nazwa konta
w banku

b)

Numer rachunku (dla połączenia bankowego krajów
EHP w formacie IBAN)

Po zapisaniu nowego partnera należy kliknąć na „Zapisz
partnera”. Po potwierdzeniu pojawi się informacja
„Połączenie bankowe partnera zostało zapisane”.

WPROWADZENIE NOWEGO PARTNERA
DLA PRZELEWÓW PRZYCHODZĄCYCH
W przypadku, że przelewy będą otrzymywane od partnera należy
wypełnić Formularz dla przelewów zagranicznych, wybrać w menu
„Partnerzy/Wprowadzić nowego partnera dla przelewów
przychodzących” i uzupełnić dane.
Wprowadzenie partnera potwierdzić klikając na „Zapisać
partnera”. Po potwierdzeniu pojawi się informacja „Połączenie
bankowe partnera jest zapisane”. Następnie zostanie wysłane
połączenie bankowe dla partnera zagranicznego, gdzie będą się
znajdować dane, gdzie partner ma środki wysłać.
Aktywacja nowego partnera nastąpi do 15 minut po jego
wprowadzeniu. Następnie jest możliwe wykorzystać
wprowadzone dane do transakcji.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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MENU PARTNERZY

ADMINISTRACJA PARTNERÓW
DLA PRZELEWÓW ODCHODZĄCYCH
W podmenu „Administracja partnerów dla przelewów
odchodzących” znajduje się lista wszystkich wprowadzonych
partnerów, z którymi są realizowane transakcje.

EDYTACJA PARTNERA
Do zmiany parametrów już wprowadzonego partnera należy
wybrać „Edytacja partnera”. Znajduje się w szczegółach każdego
partnera. Szczegóły pojawią się po wyborze „Szczegół” na dole
w aplikacji.
Zmiany są możliwe po wyborze przycisku „Zapisz zmiany”.
Aby partnera unieważnić, wcisnąć przycisk „Aktywować/
deaktywować”, który znajduje się pod przyciskiem „Administracja
partnerów dla przelewów przychodzących”.
Jest również możliwość edytowania partnerów dla przelewów
przychodzących „Administracja partnerów dla przelewów
TYP przychodzących”.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYWANIA OLB
W o k n i e l o g ow a n i a re g u l a r n i e n a l e ż y ko n t ro l ow a ć
„Bezpieczeństwo”. W zasadach bezpieczeństwa znajdują się ogólne
zasady do bezpiecznego korzystania z OLB oraz aktualne informacje
dotyczące niebezpieczeństwa, te informacje znajdują się również na
internetowej stronie https://www.akcenta.pl/dekalogbezpieczenstwa.html

ZASADY POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA
DANYCH LOGOWANIA LUB OLB
W przypadku jakichkolwiek wątpiwości proszę dzwonić na
infolinię i informować o wszystkim, co jest wg Państwa podejrzane.
OLB w tym przypadku nie używać, telefonicznie zkontrolować
wprowadzone polecenia i przelewy, zkontrolować, że
wprowadzone dane są poprawne i zgadzają się z instrukcjami
płatniczymi, które zostały wprowadzone (przede wszystkim
zgodność numeru konta i nazwa konta, wysokość przelewu). Jeżeli
Jeżeli dane się nie zgadzają, natychmiast anulować zlecenie.
Proszę czekać na wiadomość Akcenty, która udzeli instrukcji.
Do pracy z OLB korzystać jedynie z bezpiecznych komputerów,
które są pod pełną kontrolą. Używać antywirusowe programy
i regularnie je aktualizować.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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SŁOWNICZEK POJĘĆ

BIC kod (SWIFT) – międzynarodowy kod bankowy. W ramach SWIFTu każdy bank ma swój kod (BIC),
którym się identykuje.
COT (Cut-oﬀ time) – czas, do gdy najpóźniej musi zostać wprowadzone polecenie przelewu, aby płatność
mogła zostać zrealizowana jeszcze tego samego dnia. Do tego czasu muszą być również zaksięgowane środki
na koncie AKCENTY lub na WRP. Cut-oﬀ time jest stanowiony konkretną godziną, granicą dla przyjęcia
poleceń. Po tym czasie przyjęte polecenia przelewów zostaną zrealizowane następnego dnia.
Dwustopniowe uwierzytelnianie (znane również jako uwierzytelnianie dwufazowe) – proces,
który obejmuje dwa niezależne sposoby uwierzytelniania tożsamości użytkownika podczas logowania do
różnych usług internetowych, takich jak bankowość internetowa, różne platformy internetowe, e-mail lub sieci
społecznościowe.
IBAN – międzynarodowy numer kont bankowych, który umożliwia realizację przelewu za granicę
Konto AKCENTY – rachunek bankowy rmu AKCENTA CZ a.s. używany do przelewu
Rodzaj opłat za transfer BEN – wszystkie opłaty na stronie odbiorcy.
Rodzaj opłat za transfer OUR – wszystkie opłaty na strone zleceniodawcy.
Rodzaj opłat za transfer SHA – opłaty dzielone.
Strona transakcji w OLB – kursy są wyświetlane z punktu widzenia klienta, tzn. Sprzedaż = klient sprzedaje
główną walutę, kupno = klient kupuje główną walutę pary walutowej.
Termin transakcji – termin używany do oznaczenia czasu realizacji transakcji (termin realizacji).
Wewnętrzny rachunek płatniczy (WRP) – narzędzie do realizacji odchodzących i przychodzących
przelewów zagranicznych i wymiany walut

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię +48 22 208 00 98
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DANE KONTAKTOWE
Telefon +48 22 208 00 98
E-mail info@akcenta.eu
Web www.akcenta.pl

