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PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast

Funkčnost

Poznámky

Produktové karty

Změna pozice přetažením Vč. možnosti zvolit si jiný produkt
na hlavní pozici.
Změna velikosti karty
Změna barvy produktu
Změna názvu produktu
Možnost skrýt kartu
z Přehledové stránky
Možnost prokliku do
Nastavení produktu
Možnost vytvořit
skupinu

Skupinu vytvoříte přetažením jedné
produktové karty na druhou. Kolem
druhé karty se pak vytvoří modrý
rámeček, který značí, že bude vytvořená
nová skupina. Pokud nevidíte modrý
rámeček, karty se do skupiny nespojí.

BĚŽNÉ ÚČTY
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast

Funkčnost

Historie

Rozepsané platby – zobrazení / změna /
smazání / tisk / hromadné podepsání

Poznámky

Čekající platby – zobrazení / zrušení / tisk /
opakování
Nezaúčtované transakce – zobrazení
Transakční historie
- zobrazení / tisk / export / přepnutí mezi
příchozími a odchozími transakcemi
Detail transakce - tisk / kategorizace /
přidání poznámky / připojení souboru /
sdílení detailu / přepoužití účtu příchozí
platby / opakování odchozí platby
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Nová platba

Domácí platba – zadání
Expresní platba – zadání

Můžete použít adresář
nebo platbu QR kódem,
popř. vyfotit složenku.

Zahraniční platba – zadání
SEPA platba – zadání
Domácí cizoměnová platba v rámci
banky – zadání
Rozepsané platby – změna / smazání /
tisk / hromadné podepsání
Adresář – zobrazení / změna / smazání /
obnovení kontaktů a šablon
Oblíbené

Zobrazení oblíbených transakcí

Karty

Zobrazení karet vydaných k účtu

Trvalé platby

Trvalé platby
- zobrazení / založení / zrušení / změna

Možnost vytvoření šablony či
její aktualizace z platebního
formuláře.

Trvalé platby k regulaci zůstatku
- zobrazení / založení / zrušení / změna
Souhlasy s
inkasem/SIPO

Zobrazení / založení / zrušení / změna

Mobilní platby Dobití kreditu
(po aktivaci v George +
Obchodě)

Změna je dostupná pouze
u měsíční frekvence.
Můžete použít šablony
mobilních plateb.

Zadání Vodafone platby
Šablony mobilních plateb – přehled /
smazání
Peníze stranou Zadání převodu mezi vlastními účty
Výpisy

Zobrazení a stažení výpisů

Peníze na klik

Zobrazení možností čerpání a splacení

Nastavení
produktu

Zobrazení detailu produktu včetně všech
produktů, pojmenování, nastavení barvy,
přidání obrázku k účtu

Zobrazí se pouze v případě,
že máte sjednáno.

Zobrazí se pouze v případě,
že máte sjednáno.
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BĚŽNÉ ÚČTY V CIZÍ MĚNĚ
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast

Funkčnost

Historie

Transakční historie – zobrazení / tisk /
export / přepnutí mezi příchozími
a odchozími transakcemi

Poznámky

Detail transakce – tisk / kategorizace /
přidání poznámky / připojení souboru /
sdílení detailu / přepoužití účtu příchozí
platby / opakování odchozí platby
Nová platba Domácí platba (v CZK i CM) – zadání

Můžete použít adresář
nebo platbu QR kódem.

Expresní platba – zadání
Výpisy

Zobrazení a stažení výpisů

Nastavení
produktu

Zobrazení detailu produktu včetně všech
produktů, pojmenování, nastavení barvy,
přidání obrázku k účtu

SPOŘENÍ VČETNĚ STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČS A PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI ČS
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast
Přehled

Funkčnost

Poznámky

Převod mezi vlastními účty
Poslední transakce

Nový výběr

Výběr

Můžete použít adresář
nebo platbu QR kódem.

Spořicí obálky

Možnost založení, editace a zrušení
až 9 obálek

Pouze ke Spoření ČS.

Historie

Transakční historie – zobrazení / tisk /
export / přepnutí mezi příchozími
a odchozími transakcemi
Detail transakce – tisk / kategorizace / přidání
poznámky / připojení souboru / sdílení
detailu / přepoužití účtu příchozí platby /
opakování odchozí platby
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Oblíbené

Zobrazení oblíbených transakcí

Výpisy

Zobrazení a stažení výpisů

Nastavení
produktu

Zobrazení detailu produktu, pojmenování,
nastavení barvy, přidání obrázku k produktu

V případě produktů SSČS
a PSČS výpisy zasíláme
přes službu e-Faktura.

KARTY – DEBETNÍ I KREDITNÍ (VČETNĚ KARTOVÉHO ÚČTU)
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast
Historie

Funkčnost

Poznámky

Detail produktu
Možnost splacení

Pouze u kreditních karet.

Zobrazení nezaúčtovaných transakcí
Transakční historie – zobrazení / tisk /
export / přepnutí mezi příchozími
a odchozími transakcemi
Detail transakce – tisk / kategorizace / přidání
poznámky / připojení souboru / sdílení detailu
Výpisy

Zobrazení a stažení výpisů

Funkce karty

Aktivace karty
Splacení kreditní karty
(s možností výběru částky ke splacení)
Změna limitů (dočasných i trvalých)
Zobrazení nastavení 3D Secure

4

Služby
•
•
•
•
Nastavení
karty

opětovné zaslání PINu
blokace karty
odblokování karty
objednání náhradní karty

Zobrazení detailu produktu s možností
pojmenování, nastavení barvy a přidání
obrázku k účtu

Pokud jste majitelem
kreditní karty, zobrazí
se i detail kartového
účtu.

Zobrazení PINu ke kartě
Zobrazení Služeb ke kartovému účtu a ke kartě
Zaslání PINu a karty
• adresa pro zaslání PINu
• adresa pro zaslání karty včetně změny
• nastavení automatické obnovy karty

Informace k průhledné kreditní kartě
• kolik zbývá utratit, abyste měli vedení zdarma
• kdy končí bezúročné období a kolik zbývá dní

ÚVĚRY

PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA

Oblast

Funkčnost

Přehled

Přehled a detail účtů, v případě v produktu
Peníze na klik i čerpání a splácení úvěru

Historie

Transakční historie – zobrazení / tisk /
export / přepnutí mezi příchozími
a odchozími transakcemi

Poznámky

Detail transakce – tisk / kategorizace / přidání
poznámky / připojení souboru / sdílení detailu
Výpisy

Zobrazení a stažení výpisů

Nastavení
produktu

Zobrazení detailu produktu s možností
pojmenování, nastavení barvy a přidání
obrázku k účtu

V případě úvěrového
produktu SSČS výpisy
zasíláme přes službu
e-Faktura.
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INVESTOVÁNÍ
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast

Funkčnost

Přehled

Grafické zobrazení struktury portfolia

Poznámky

Graf výnosu portfolia
• 3 uzavřené roky zpětně
• aktuální rok za poslední uzavřený kvartál
Filtrování produktů podle produktových skupin
Zobrazení přehledu vlastněných produktů
a detailních informací o nich
Historie
pokynů

Zobrazení historie pokynů
- otevřené a uzavřené pokyny

Výpisy

Zobrazení a stažení výpisů Přehled
obchodů a Přehled portfolia

Nastavení
produktu

Zobrazení detailu produktu s možností
pojmenování, nastavení barvy a přidání
obrázku k účtu
Nastavení frekvence výpisu typu Přehled
portfolia

POJIŠTĚNÍ
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast
Přehled

Funkčnost

Poznámky

Přehled uzavřených smluv

Rizikové sporty Aktivace a deaktivace pojištění
rekreačních rizikových sportů

Životní pojištění
FLEXI

Historie plateb Přehled plateb pojistného po datu splatnosti
Přehled uhrazených plateb pojistného
Platby

Mimořádný vklad
Platba pojistného
Přehled budoucích a minulých plateb pojistného
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Rizika a osoby

Základní informace o
• pojistníkovi
• pojištěných osobách
• obmyšlených osobách
• pojištěných rizicích
Změna obmyšlených osob

Pojistné
události

Přehled pojistných událostí
Nahlášení nové události
(přesměrování na stránky Pojišťovny ČS)

Fondy

Přehled rozložení do fondů
Změna rozložení do fondů

Daně

Doplatek daně
(pokud je smlouva daňově uznatelná)

Nastavení
produktu

Zobrazení detailu produktu s možností
pojmenování, nastavení barvy a přidání
obrázku k účtu

VYHLEDÁVÁNÍ
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Funkčnost

Funkčnost

Fulltextové vyhledávání napříč všemi účty podle:
•

názvu obchodníka (např. Lidl, MOL)

•

časového období (např. březen, 1.1.2018 – 31.3.2018)

•

částky (např. –500, +1000)

•

kategorie (např. potraviny, auto)

•

poznámky k transakci (např. #kafe)

•

zprávy pro mě (např. Platba za psa)

•

zprávy pro příjemce (např. Za můj oběd)

•

symbolů platby

Poznámky
Vyhledávání podle více kritérií
najednou najdete pod
ikonou lupy v horní liště.
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GEORGE OBCHOD
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast

Funkčnost

Produkty

Zobrazení produktů, které je možné
sjednat online

Doplňky

Motiv pozadí

Mobilní platby

Vaše žádosti

Poznámky
Pokud si sjednáváte produkt,
máte k dispozici online
poradce na chatu nebo
telefonu.
Můžete si vybrat z nabídky
37 různých pozadí Přehledové
obrazovky.
Možnost dobití kreditu, zadání
Vodafone platby. Zobrazí se u
běžného účtu.

Měsíční souhrn

Měsíční souhrn Vašeho
finančního chování.

Zobrazení stavu žádostí o produkty

George upozorní, pokud je
třeba k dokončení žádosti
nějaká akce, např. doložit
dokumentaci.

ROZPOČET
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast
Kategorie

Funkčnost

Poznámky

Zobrazení přehledu výdajů podle kategorií
za vybrané období a produkty

Příjmy a výdaje Zobrazení příjmů a výdajů za vybrané
období a produkty
Měsíční
souhrn

Měsíční souhrn Vašeho finančního chování

Hashtagy

Zobrazení přehledu transakcí podle
hashtagů

Pravidla

Zobrazení nastavených pravidel pro
kategorizaci s možností smazání pravidla

Průvodce

Přehled nezařazených transakcí
a průvodce přidáním kategorie

Nastavení

Nastavení Rozpočtu pro vybrané
účty a karty

Zobrazí se po aktivaci
doplňku Měsíční souhrn
v George Obchodě.
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ZADANÉ PLATBY
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast

Funkčnost

Rozepsané
platby

Zobrazení / změna / smazání / hromadné
podepsání / tisk detailu

Čekající
platby

Zobrazení / zrušení / opakování /
tisk detailu

Zaúčtované
platby

Zobrazení / opakování / tisk detailu

Poznámky

ZPRÁVY BANKY
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Zprávy banky

Funkčnost
Zobrazení / smazání

Dokumenty
k podpisu

Přehled přijatých dokumentů banky
včetně možnosti jejich online podpisu

SPRÁVA ÚČTU
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast
Váš profil

Funkčnost

Poznámky

Nastavení uživatelského účtu
– přidání profilového obrázku, nastavení
jazyka aplikace, přehrávání zvuků
a zobrazování odchozích plateb červeně
Nastavení bezpečnosti – možnost prokliku
do aplikace Správa IDentity do sekce Správa
metody nebo Správa uživatelského jména

Při přecházení mezi
aplikacemi se už
nemusíte znovu odhlašovat ani přihlašovat.

Zobrazení seznamu posledních přihlášení
Zapnutí / vypnutí demo režimu

Zahvězdičkování
citlivých údajů.

Nastavení obchodních sdělení
– udělení souhlasu / nesouhlasu
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Produkty

Zobrazení přehledu produktů, nastavení
pojmenování produktů, barev produktů,
zobrazování produktů v aplikaci, zobrazení
přehledu klientských služeb

Nastavení způsobu zobrazení grafů
Elektronické
úložiště

Zobrazení přehledu dokumentů z banky

Podpis / zamítnutí / smazání dokumentů
Aktivované
doplňky

Přehled aktivovaných doplňků včetně detailu
doplňku a možnosti deaktivace doplňku

Kontaktní
údaje

Zobrazení kontaktních údajů uživatele

Možnost editace osobních a kontaktních údajů
Adresář

Zobrazení / založení / změna / smazání /
obnovení kontaktů
Zobrazení / smazání šablon

e-Faktura

Můžete vytvořit
nebo změnit pouze
z platebního formuláře.

Zobrazení přehledu s možností
• zaplacení e-Faktury
• stažení e-Faktur a e-Dokumentů
Správa výstavců
• přehled aktivovaných výstavců
• možnost změnit nastavení aktuálního výstavce
• aktivace nového výstavce

Správa třetích Informace o aplikaci a proklik do aplikace
stran
Správy třetích stran

Nastavení výstavce
znamená aktivování
elektronického zasílání
faktur a dokumentů
do George.
Při přecházení mezi
aplikacemi se už
nemusíte znovu odhlašovat ani přihlašovat.
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PODPORA (ikona otazníku v pravém dolním rohu)
PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
Oblast

Funkčnost

Chat

Online chat s podporou elektronického
bankovnictví

Průvodce

Zobrazení průvodce k nastavení účtu
(1. přihlášení)

Poznámky
V provozu 24/7.

Zobrazení průvodce k Rozpočtu (2. přihlášení)
Tutoriály

Zobrazení tutoriálu pro přehledovou
obrazovku
Zobrazení tutoriálu pro vyhledávání
Zobrazení tutoriálu pro zadání domácí
platby

Zpětná vazba

Odeslání zpětné vazby do banky
• Snímek obrazovky
• Komentář
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