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SERVIS 24 Mobilní banka

 mobilní bankovní aplikace, která umožňuje iPhone
uživatelům jednoduše ovládat a kontrolovat své finance 
kdekoliv a kdykoliv

 podmínkou využívání je připojení k internetu, Osobní
nebo Firemní účet ČS a aktivní služba SERVIS 24 
Internetbanking

 stažení a využívání aplikace je zdarma, poplatky za 
transakce jsou stejné jako v internetovém bankovnictví

 mobilní telefon musí být vybaven operačním systémem 
iOS 4 či vyšším

 aplikace je zabezpečená šifrovanou komunikací
s bankou, heslem a nastavenými limity u plateb
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SERVIS 24 Mobilní banka nabízí
Transakční historie 
a aktuální zůstatky
 filtrování lze provádět podle 
data zadání nebo typu plateb
 aktuální zůstatky je možné
zobrazit nebo skrýt

Jednorázový platební příkaz
 platbu lze zadat ze seznamu 
příjemců nebo doplněním 
povinných údajů
 seznamy příjemců se 
aktualizují se SERVIS 24 
Internetbankingem
 platby v rámci ČR

Vyhledávání poboček a 
bankomatů
 přímé vyhledávání nejbližší
pobočky a bankomatu podle aktuální
polohy s detailními informacemi
 plánování trasy 
 navigace

Kontakty
 důležité kontakty s možností
přímého spojení

Skenování složenky
 aplikace automaticky přenese 
údaje z poštovní poukázky typu A do 
platebního příkazu

veřejně dostupná část aplikace, která je dostupná i pro 
neklienty ČS
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Platba složenky na jeden klik
 Česká spořitelna představuje jako první v ČR unikátní funkci ve světě
mobilního bankovnictví – skenování a platba složenky

 aplikace automaticky přenese údaje ze složenky do platebního příkazu

 platbu stačí jednoduše potvrdit 

1.KROK 2.KROK 3.KROK 4.KROK
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Jak si službu zřídit a aktivovat

1.KROK 2.KROK 3.KROK 4.KROK 5.KROK

 aplikaci si stáhněte z App Store přímo v telefonu nebo přes iTunes v PC

 následně provedete aktivaci služby podle následujících kroků
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Je dobré vědět 

 bankovní aplikace byla vyvinutá ve spolupráci České spořitelny a
společnosti Cleverlance Enterprise Solutions

 ke spuštění služby jsme připravili pro klienty od 27. února 2012 soutěž
o zajímavé ceny na facebook profilu ČS

 SERVIS 24 Mobilní banka bude dostupná pro klienty od 25. února 2012
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