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OLB LEÍRÁSA

Az OLB illetve On-line Broker egy elektronikus rendszer, amely lehetővé teszi a világhálón keresztül
történő on-line deviza kereskedelem lebonyolítását.
AZ OLB HASZNÁLAT FŐBB ELŐNYEI
aktuális árfolyamok
on-line ügyletek lezárása aznapos kizetésel (D + 0 devizával)
kedvezményes átutalási díjak az OLB-n keresztül
megrendelés egy várt árfolyamra
néhány kattintással egyszerűen megadhat külföldre történő átutalást
az ügyletek és BFSZ tranzakciók történetének teljes áttekintése a nap 24 órájában
az összes dokumentum és kimutatás nyomtatásának lehetősége
MIKOR LEHET HASZNÁLNI AZ OLB-T?
Online ügyletek kötése: hé-csüt 7,30 - 17,30 óráig, pé 7,30 - 17,00 óráig
Információ a számlák egyenlegeiről, dokumentumok nyomtatása, külföldi átutalási megbízások megadása stb.:
Napi 24 órában, év 365 napján
BIZTONSÁGI KIJELENTKEZÉS
Az OLB biztonságosan kijelentkezik, ha ókjaban több mint 30 percen át nincs aktivitás.
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BEJELENTKEZÉS
BELÉPÉS AZ OLB-BE
Az On-line Banking alkalmazás eléréséhez válassza a
„ONLINE BANKING” ikont a www.akcentacz.hu
oldalon, vagy írja be közvetlenül a www.olb.eu
címet.

BEJELENTKEZÉSI ADATOK
Adja meg a felhasználó nevét, amelyet kapott a nálunk regisztrált
e-mail címére. A felhasználónév nyolc számjegyű kombináció. A
megerősítés után adja meg a jelszót a következő képernyőn amelyet a
regisztrált mobilszámára küldtek. Ha nem tud regisztrálni, hívja a 0680
102 435 telefonszámot.

1

2

Miután megnyomta az „SMS kód” * gombot, az ellenőrző számot
a keretmegállapodásban szereplő mobilszámra kapja, azt beírja
a mezőbe és megerősíti a „Bejelentkezés” gombbal.
Biztonsági okokból javasoljuk, hogy az első bejelentkezés után
módosítsa a bejelentkezési jelszavát. További információ:
https://www.akcentacz.hu/10-szabaly-a-biztonsagert.html

A JELSZÓ VÁLTOZTATÁSA
Az OLB jelszót bármikor megváltoztathatja. Válassza ki a „Beállítások”
menüpontot a főmenüből, és kattintson a „A jelszó megváltoztatása”
lehetőségre. A kinyitott ablakban írja be először az mostani jelszót,
majd az új jelszót az ablakban megjelenő szabály szerint.
Írja újra az új jelszót. Az „SMS kód” * gomb megerősítése követően
az ellenőrző kódot a keretmegállapodásban meghatározott
mobilszámra kapja, amelyet a kijejölt mezőbe ír be, és megerősíti
a „Jelszó módosítása” gombal.
A jelszó elvesztése / felfedése esetén ugyanazt az eljárást
kövesse, mint az alapértelmezett jelszóváltás. A főmenüben
válassza a „Beállítás” lehetőséget, és kattintson a „Jelszó
módosítása” lehetőségre.
Az OLB első bejelentkezéséhez használja az SMS-ben
megadott jelszót a amely a regisztrált mobilszámra érkezet.
TIPP Javasoljuk, hogy azt sajátra változtassa, amikor először
jelentkezik be.

ELFELEJTETT JELSZÓ
A bejelentkezési ablakban kattintson az „Elfelejtett jelszó”
lehetőségre. Ezután adja meg a felhasználónevét, majd kattintson
az „Új jelszó küldése” gombra. Az Az új jelszó létrehozására
szolgáló linket elküldjük a regisztrált e-mail címére.

* Ha Ön a mobil alkalmazás Kódja segítségével kétlépcsős hitelesítést állít be, adja meg itt. Többet a mobil alkalmazás Kódja
segítségével történő hitelesítésről a Beállítások - kétlépcsős hitelesítés fejezetben talál.
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BEÁLLÍTÁSOK – KÉTLÉPCSŐS HITELESÍTÉS
HITELESÍTÉS KÓDDAL –
KÉTLÉPCSŐS HITELESÍTÉS
Mindenütt, ahol szükség van kétlépcsős (kétfázisú) hitelesítésre
(például az OLB-be való bejelentkezéskor vagy az átutalási
megbízások megerősítésekor) végre lehet azt hajtani vagy SMS kód
elküldésével vagy olyan tetszőleges mobilapplikáció használatával,
amelyik támogatja a hitelesítő kódot generáló TOTP (Time-based
One-time Password Algorithm) alkalmazást.
Az OLB-ben alapvetően az SMS formában történő kétlépcsős
hitelesítés van beállítva. Tehát az OLB-be való belépéshez és az átutalási
megbízás megerősítéséhez generáltatni kell egy kódot tartalmazó SMSt és a kódot beírni a hitelesítéshez a megfelelő mezőbe.

VÁLTÁS MOBILAPPLIKÁCIÓ ÁLTAL GENERÁLT
KÓDDAL VALÓ HITELESÍTÉSRE
Amennyiben az OLB-be való bejelentkezés vagy az átutalási megbízás
megerősítése során a hitelesítést mobilapplikációval generált kód
segítségével szeretné végrehajtani, válassza az OLB főmenüjében a
„Beállítások” fület és válassza ki a „Kétlépcsős hitelesítés”
lehetőséget. Megjelenik az információ a kétlépcsős hitelesítés aktuális
beállításáról. A másik lehetőségre (ebben az időpontban nem aktív)
való változtatáshoz az IGEN-re kell kattintani.

1

2

A generált kód segítségével történő hitelesítésre változtatáshoz
Ön át lesz irányítva az útmutatóhoz hogy, hogyan fejezze be a
hitelesítés megváltoztatását:

1

Fontos feltelepíteni a saját okostelefonjára az OS Android
vagy az iOS segítségével a felsorolt applikációk valamelyikét.

2

Ezután párosítsa össze a letöltött applikációt az OLB-vel úgy,
hogy beolvassa a QR kódot 3 vagy manuálisan beírja a
megadott kódot.

3

4

Az eredményes párosítás után a mobilapplikációban kialakul önnek az
OLB-ben egy számla az adott keretszerződés számára. Ez a számla
most megjelenik a listán, az esetleges többi számlával és hozzáféréssel.
4

A generált kódot másolja be a megfelelő mezőbe és erősítse
meg a „Megerősítés” gombbal.

A mobil applikációban most mindig megtalálja a generált kódot,
amelynek korlátozott érvényessége van (az érvényesség ideje
grakusan van ábrázolva), használható az OLB-be való
bejelentkezés hitelesítésekor vagy az átutalási megbízások
megerősítésekor.
Egy mobiltelefonra egy mobilapplikáció keretében csak egy
OLB hozzáférést lehet feltenni. Tehát minden jogosult
személynek a saját készülékét kellene használni.

Abban az esetben, ha be van állítva a hitelesítés az applikáció által generált kód segítségével és elveszíti például a mobiltelefonját,
amelyre letöltötte az adott alkalmazást, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal a +420 498 777 770-as telefonszámon.
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BEÁLLÍTÁSOK
MENÜ BEÁLLÍTÁSOK
Ha a bal oldali oldalon szeretné hozzáadni
a menü nézetet, válassza a „Beállítás / Menü
megjelenítése”.

JELSZÓ A TELEFONOS
KOMMUNIKÁCIÓHOZ
Ha meg szeretné jeleníteni jelszavát
a telefonos kommunikációhoz, válassza
a menüben Beállítás / Telefonos kommunikáció jelszava megjelenítése lehetőséget.
Ezután írja be az ellenőrző kódot, amely
SMS * formájában érkezik Önhöz.

MENÜ

ÁRFOLYAMOK/DEVIZÁK

A BFSZ
AKTUÁLIS ÁLLAPOTA

ÜGYLETEK
ÉS MEGRENDELÉSEK

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓ

* Ha Ön a mobil alkalmazás Kódja segítségével kétlépcsős hitelesítést állít be, adja meg itt. Többet a mobil alkalmazás Kódja
segítségével történő hitelesítésről a Beállítások - kétlépcsős hitelesítés fejezetben talál.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon

5. oldal

5

ÜGYLETEK MENÜ

Amikor először jelentkezik be az OLB-alkalmazásba, megjelenik a üzleti modul alapárfolyam-párrokkal

BEÁLLÍTÁS
Ügylet megkötéséhez válassza ki a „Eladás vagy Vásárlás” ikont.

EGYÉB DEVIZAPÁROK
Ha egy másik szeretne ügyletet végrehajtani, nyissa meg a menüt, és
válassza ki a kívánt devizapárt.
A megjelenített árfolyamok az ügyfél nézőpontjából látszódnak,
azaz: Eladás = ügyfél eladja a pár fő devizáját, a Vásárlás = ügyfél
megvásárolja a pár fő devizáját.

MÁS DEVIZAPÁR MENTÉSE A FŐMENÜBE
Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott pénznempár automatikusan
megjelenjen az alap árfolyamok menüjében, válassza a „Beállítás”
lehetőséget, majd az „Árfolyam ablak beállítása” pontot, állítsa be a
megjeleníteni kívánt párok számát és a konkrét devizapárokat.
Miután megerősítette, megjelenik a „Devizapárok beállítása
mentésre került” információ.
TIPP

Az alapmenüben 4-8 pénznempárt tárolhat és megjeleníthet.
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ÜGYLETEK MENÜ

ÜGYLET PARAMÉTEREINEK MEGADÁSA
A kívánt devizapár fülre kattintva megjelenik az űrlap
amelyben:

4

1 Adja meg a vásárolt / eladott devizát és összeget
2 Határozza meg, honnan ﬁzet az AKCENTA számlájára
(„Ügyfél ﬁzeti”)
a)

Ha BFSZ-rol szeretne váltani devizát, válassza az
„BFSZ-ról” opciót.

b)

Abban az esetben, ha a pénzeszközöket más
bankszámláról küldi, válassza a „Akcenta
számlájára” opciót.

1

2

3

3 Válassza ki, hová utaljuk az átváltott összeget („Akcenta
ﬁzeti”)
a)

Ha az összeget cseh vagy külföldi üzleti partnere
számára kívánja küldeni, akkor válassza az „BFSZre” opciót, ezt követően onnan küldi a pénzt a
kiválasztott partner számlájára (részletes leírás a
üzleti partner részére történő elküldéséhez, lásd az
ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS fejezetet).

b)

Ha pénzt szeretne közvetlenül a saját számlájára
küldeni, válassza az „Üg yf él számlájára”
lehetőséget.

4 Teljesítés időpontja
Megadhatja a kívánt elszámolási dátumot az alkalmazásban. Kattintson a naptár ikonra, és válassza ki az elszámolási dátumot. Ha az ügylet
már nem rendezhető a kívánt napon, a rendszer a lehető legközelebi időpontot kínálja Önnek.
Időpont, amíg lehetséges a D + 0 devizával történő kereskedések végrehajtása (a kereskedés a zárás napján történik), a „Jelentések /
Áttekintés a valuta és a pénznemek COT-ja” menüben találhatók.

AZ ÜGYLET VÉGLEGES MEGERŐSÍTÉSE
Kattintson a „Ügylet végrehajtása” gombra az ügylet lezáráshoz.
Ezután megjelenik egy megerősítő ablak a képernyőn, és 15
másodperces visszaszámlálás kezdődik a ügylet végleges
megerősítéséhez.
Kattintson az „Igen” gombra a ügylet megerősítéséhez. A „Nem”
gombra kattintva vagy a visszaigazolási időszak lejártát követően a
ügylet elutasításra kerül és nem kerül feldolgozásra.
A megerősítést követően megjelenik a „Sikeres ügyletkötés.” Az
Ön e-mail címére elküldjuk a megerősítést az ügylet paramétereivel
és a zetési utasításokkal a pénz átutalásához az Akcenta számlájára.
A táblázatban szereplő ajánlat folyamatosan változik az aktuális
piaci
fejlemények szerint.
TIPP
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MEGRENDELÉS

MEGRENDELÉS RÖGZÍTÉSE
A Megrendelő űrlap az ügyfél által igényelt árfolyam
gyelésére szolgál. A megrendelés legfeljebb egy hétre, azaz
összesen 7 napra adható be.

1

A megrendelést a „Regisztrált rendelések kezelése”
almenüben szerkesztheti / törölheti. A megrendelést a
„Ügylet / Megrendelés” menüben adhatja meg.

2
3

A megrendelőlapon:

1

Adja meg a devizapárt ( lehet kiválasztani vagy beírni)

4

2

Határozza meg, hogy szeretne-e devizát vásárolni vagy
eladni

5

3 Válassza ki a vételi / eladási devizát
4

6

7

8

Írja be a kívánt árfolyamot

5 Töltse ki a vásárolni / eladni kívánt összeget
6

A megrendelés érvényessége automatikusan van
beálítva (a megrendelés érvényessége legfeljebb egy hét
lehet)

7

Határozza meg, honnan ﬁzet az AKCENTA számlájára
(„Ügyfél ﬁzeti”)

8

a)

Ha a BFSZ-en tárolt devizát szeretné átváltani,
válassza az „BFSZ-ről” opciót.

b)

Abban az esetben, ha a devizát más bankszámláról
küldi, válassza a „Akcenta számlájára” opciót.

Válassza ki, hová utaljuk az átváltott összeget („Akcenta ﬁzeti”)
a)

Ha a pénzeszközöket a BFSZ-re szeretné utalni, vagy üzleti partnere számára külföldre, válassza ki az „BFSZ-re” opciót, amelyről
aztán elküldi a pénzt a kiválasztott partnernek (lásd a részletes leírást zetés az üzleti partnere számára fejezetben FIZETÉSI
MEGRENDELÉS BFSZ-ból).

b)

Ha paénzt szeretné közvetlenül a saját számlájára küldeni, válassza az „Ügyfél számlajára” lehetőséget.

A megrendelés kötelező érvényű, azaz amikor az árfolyam eléri a kívánt összeget, az OLB rendszer automatikusan lezárja a rendelést, és
áthelyezi a végrehajtott műveletekbe.

MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE
A megerősítést követően megjelenik a „A megrendelés átvétele
megtörtént” információ. A megrendelés automatikusan
megerősítésre kerül a „Kereskedelem és megrendelések” ablakban.
A rendelés érvényessége legfeljebb egy hét, azaz 7 nap lehet.

TIPP

A rendelések áttekinthetők az a „Áttekintések” menüben.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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NYILVÁNTARTOTT
MEGRENDELÉSEK KEZELÉSE

Az „Ügyletek” alatt válassza ki a „Nyilvántartott megrendelések kezelése” lehetőséget. Itt megtalálja a
megadott árfolyam megrendelések áttekintését. A megrendelés szerkesztéséhez vagy törléséhez kattintson a
rendelésre a megadott paraméterek megtekintéséhez.

MEGRENDELÉS SZERKESZTÉSE
A listából válassza ki a szerkeszteni kívánt megrendelést, kattintson
rá és válassza ki a „Megrendelés szerkesztése” gombot a
módosításához.

1

A megjelenő táblázatban adja meg a szükséges kiigazításokat.
Szerkeszteni lehet:

2

1

Árfolyamot

3

2

Az összeget

3

A pénz útját

A megerősítést követően megjelenik a „Megrendelés
megváltozott”.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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NYILVÁNTARTOTT
MEGRENDELÉSEK KEZELÉSE

MEGRENDELÉS SZTORNÓZÁSA
Az áttekintésből válassza ki a törölni kívánt megrendelést,
kattintson rá és válassza ki a „Megrendelés sztornózása” gombot a
törléshez.

A megjelenített táblázatban töltse ki a sárga mezőt a „STORNO”
szóval, és erősítse meg a „Módosítások elmentése” gombbal. A
megerősítést követően megjelenik a „Megrendelés sztornózva”
információ.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS BFSZF-RŐL

Az Ön üzleti partnerének történő ﬁzetés vagy a pénzeszkösz BFSZ-ről az Ön számlájára történő átutalása
esetében az „Üzlet” menüben válassza az „Átutalási utasítás a BFSZ-ről” almenüt. Ezt követően a képernyőn
megjelenik egy űrlap, amelybe be kell írni az átutalással kapcsolatos adatokat.
ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS A BFSZ-RŐL
Adja meg:

1

Összeg

2 Pénznem
3 Válassza ki azt, hogy az összeget az Ön számlájára
szeretné küldeni vagy az üzleti partnerének és válassza
ki azt, hogy az összeg melyik konkrét számlára legyen
irányítva. Abban az esetben, ha egy új üzleti partnert
választ ki, akkor a partnert először a rendszerben el kell
mentenie – lásd a „Parnerek menü/Új partner bevitele
kimenő ﬁzetések esetén”.
4

1

2
3

4
5
6

A költségviselés módját (SHA = megosztott költségek,
változtatás esetén válassza az OUR = az összes költséget
a feladó zeti vagy a BEN = az összes költséget a címzett
zeti)

7

5 Fizetés jogcíme - nem kötelező
6

A ﬁzetés indoklása (szóbeli leírása) = Az átutalás
közleménye

7 Kért elszámolási dátum (automatikusan be van állítva
D+1-re)
(COT) határidő, amíg meg adhatja zetési megbízásait D + 0 devizával megtalálja a „Áttekintések / Pénznem és COT Devizaáttekintés”
menüpontot. Az összes adat kitöltését követően kattintson az „SMS kód” * ikonra. A jóváhagyás után az Ön által a szerződésben megadott
mobilszámra egy Visszajelző kód érkezik, amelyet beír az erre meghatározott mezőbe és a „Átutalási utasítás megadása” vagy „Megadni a
megbízást és megvásárolni” gombra való kattintással megerősít.
Egy kattintással az „Megadni a megbízást és megvásárolni” gombra kattintva megadhatja a megbízást, és közvetlenül megvásárolhatja a kívánt
TIPP devizát. Az egyszerűsítés részeként a „Fizetési űrlapon” megjelenik a vásárolt összeg, beleértve a zetendő díjakkal is.

Ha törölt egy ügyletet, amelyhez az BFSZ-en megadta az átutalási megbízást, akkor ezt az átutalási megbízást is törölni kell. Ennek
elmulasztása a megadott átutalás automatikus elszámolását eredményezi, amikor megfelelő pénzmennyiség lesz a BFSZ-én. Az átutalási
megbízást telefonon is töröltetheti az Akcenta kereskedelmi alkalmazottjával, a 0680 102 436 -os telefonsszámon.

FIZETÉS MEGERŐSÍTÉSE A BSZF-RŐL
Megerósítés után megjelenik a „Fizetési megbízás elfogadva”.

FEDEZETHIÁNY A BFSZ-EN
Ha az Ügyfél-nek nincs elég devizája a tranzakció végrehajtásához,
akkor a következő információkat kapja: „Jelenleg nincs elegendő
összeg a BFSZ-en a tranzakció végrehajtásához, a megbízás
nyilvántartott”. Ebben az esetben először emelni kell BFSZ
egyenlegét. Az átutalási megbízás érvényben marad és a tranzakció
az egyenleg emelése után kerül végrehajtásra és elszámolásra.
* Ha Ön a mobil alkalmazás Kódja segítségével kétlépcsős hitelesítést állít be, adja meg itt. Többet a mobil alkalmazás Kódja
segítségével történő hitelesítésről a Beállítások - kétlépcsős hitelesítés fejezetben talál.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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CSOPORTOS ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

Több átutalási megbízás egyszerre történő beviteléhez válassza az „Ügylet” menü „Csoportos átutalási
megbízás”.

1

2

3

4

5

6

ADATOK A CSOPORTOS ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSHOZ
Az adatlapon töltse ki a következőket:

1

Pénznem

2

Teljesítés időpontja - itt állíthatja be a szükséges elszámolási dátumot. A cut-oﬀ time (COT), amikor lehet kereskedni a D + 0-val,
megtalálható a „Áttekintés / Valuták és COT (cot oﬀ time) devizák áttekintése”

3 Összeg
4

A díj típusa (SHA = megosztott díjak, OUR = az összes díjat a küldő zeti vagy BEN / = az összes díjat a kedvezményezett zeti)

5

Az átutalás közleménye

6

Saját számlára vagy üzleti partnerének szeretne utalni, választani lehet, hogy melyik számlára irányul az utalás.

Ha utalást szeretne küldeni egy új üzleti partnernek, először be kell rögzítenie a rendszerbe - kattintson a „Partnerek” lehetőségre, és
válassza az „Új partner bevitele kimenő ﬁzetések esetén” lehetőséget.
Miután kitöltötte az összes adatot, kattintson az „SMS kód” * gombra. A szerződésben megadott mobilszámra ellenőrző kódot küldünk,
amelyet a kért mezőbe ír be, és a „Mentés és bezárás” gombbal megerősíti.
TIPP

Összesen így megadhat akár 10 db átutalási megbízást bármilyen pénznemben.

* Ha Ön a mobil alkalmazás Kódja segítségével kétlépcsős hitelesítést állít be, adja meg itt. Többet a mobil alkalmazás Kódja
segítségével történő hitelesítésről a Beállítások - kétlépcsős hitelesítés fejezetben talál.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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ÁLLANDÓ ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

Ha rendszeres átutalásokat szeretne küldeni üzleti partnerei számára vagy átutalni az BFSZ-ból a számlájára,
válassza az „Ügyletek” és a „Állandó átutalási megbízás”.
ADATOK AZ ÁLLANDÓ
ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSHOZ
Töltse ki az űrlapot a zetés teljesítéséhez:

1

Az állandó átutalási megbízás megnevezése

2

Összeg

2

1

Fizetés gyakorisága (válassza ki)

5

Az első ﬁzetés időpontja (ettől az időponttól indul az
átutalás)

6

6

4

7

3 Pénznem
4

3

8
9

Érvényesség vége (az állandó megbízás érvényességének
utolsó dátuma)
Ha a mező üres marad, akkor az átutalás végrehajtása
mindaddig történik, amíg az ügyfél nem törli.

7

Ha rendszeres átutalásokat szeretne küldeni egy üzleti
partnerének vagy a saját számlájára, válassza ki, hogy az
átutalás melyik konkrét számlára irányuljon

5
10

Ha utalást szeretne küldeni egy új üzleti partnernek, azt
először be kell rögzítenie a rendszerbe - kattintson a
„Partnerek” lehetőségre, és válassza az „Új partner
bevitele kimenő ﬁzetések esetén” lehetőséget.

8

Díj típusa (SHA = Megosztott díjak, OUR = Minden díjt a megbízó zet i vagy BEN = A címzett által zetett összes díj)

9

Az átutalás közleménye (csak a partnernek történő átutalás esetén)

10 Állandó megbízás megerősítése. Miután megnyomta az „SMS kód” * gombot, a keretmegállapodásban szereplő mobilszámra
ellenőrző kódot kap, azt írja be a mezőbe és erősítse meg az „Állandó megbízás megerősítése” gombbal. Az állandó megbízás
visszaigazolását ezután elküldjük az Ön e-mail címére.
Az állandó átutalási megbízást legalább 2 nappal az első átutalás előtt kell megadni.

ÁLLANDÓ ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS TÖRLÉSE
Az „Áttekintésből” válassza ki az „Állandó megbízások
áttekintése” menüt. Válasza ki a törölni kívánt állandó megbízást,
kattintson rá és válassza ki a képernyő lenti részében a részletekben
„Érvénytelenítse az állandó átutalási megbízást”. Az Ön által
a szerződésben megadott mobilszámra egy Visszajelző kód
érkezik, amelyet beír az erre meghatározott mezőbe és ezzel
megerősíti az Állandó átutalási megbízás törlését.

* Ha Ön a mobil alkalmazás Kódja segítségével kétlépcsős hitelesítést állít be, adja meg itt. Többet a mobil alkalmazás Kódja
segítségével történő hitelesítésről a Beállítások - kétlépcsős hitelesítés fejezetben talál.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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SZÁMLÁK

A „Számlák” menüben áttekintést kap a saját belső ﬁzetési számláiról és az AKCENTA CZ a.s. számláiról.

ÜGYFÉL BANKSZÁMLÁI
Az ügyfél összes számlájának áttekintése megtekinthető a „Számlák
/ Ügyfél bankszámlái” menüben.

AKCENTA CZ BANKSZÁMLÁI
Az összes AKCENTA CZ a.s.a banki ókoknál nyitot számlái,
amelyeken keresztül a zetési műveletek végezzük és a
pénznemek, amelyekben vezetjük őket.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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FORGALOM ÁTTEKINTÉSE A BFSZ-EN

FORGALOM ÁTTEKINTÉSE A BFSZ-EN
Az „BFSz aktuális forgalma” lapon megtalálja az összes forgalmat,
amelyet a kiválasztott BFSZ-en folytatot. A listát az egyes oszlopok
szerint szűrheti.
Összeg, amellyet az ügyfélnek meg kell vásárolnia / küldenie a
BFSZ-re, beleértve az utalási díjakat, a rendelkezésre álló
egyenleg és a teljes egyenleg közötti különbség. A megadott
TIPP átutalási megbízás a nem rögzített tranzakciókban jelenik meg,
és levonásra kerül a teljes egyenlegből.

KIMUTATÁSOK A BFSZ-BŐL
A „Számlák” menü lehetőséget nyújt arra is, hogy a kijelölt BFSZ-en
létrehozzanak és nyomtassanak kimutatásokat.
A kimutatás megtekintéséhez és kinyomtatásához válassza ki a
kívánt kimutatás típusát a menüből: „A BFSZ havi kimutatásának
nyomtatása”, „BFSZ forgalom áttekintésének nyomtatása” vagy
„BFSZ számlakivonatok nyomtatása”.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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ÁTTEKINTÉSEK

Egyedi kimutatások megtalálhatóak az „Áttekintések” a főmenüben.

ÜGYLETTEK ÁTTEKINTÉSE
Itt megtalálja a ügyleteinek áttekintését, az egyes ügyletek adatait,
beleértve azt az állapotot, amelyben a ügylet abban az időpontban
van.
Az adott ügylet részleteit megtekintheti ha rákattint.

MEGRENDELÉSEK ÁTTEKINTÉSE
Itt megtalálja az összes megrendelés áttekintését.
Egy adott megrendelés részleteit megtekintheti ha rákattint.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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ÁTTEKINTÉSEK

BFSZ-RŐL INDÍTOTT
ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK ÁTTEKINTÉSE
Itt megtalálja a BSZF-ről indított összes átutalást, az egyes
tranzakciók részleteit.
Egy adott tranzakció részleteit megtekintheti ha rákattint.

ÁLLANDÓ ÁTUTALÁSI
MEGBÍZÁSOK ÁTTEKINTÉSE
Itt megtalálja az összes állandó átutalási megbízás áttekintését,
beleértve az egyes tranzakciók részleteit.
Egy adott állandó átutalási megbízás részleteit megtekintheti ha
rákattint.
Itt törölheti az állandó átutalási megbízást, lásd a ÁLLANDÓ
TIPP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS fejezetet.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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ÁTTEKINTÉSEK

DEVIZÁK ÉS COT (CUT OFF TIME)
DEVIZÁK ÁTTEKINTÉSE
Ez a áttekintés devizákat (lejárati idõpontokat) és a maximális
idõpontjait (COT) tartalmazza a D+0 devizával a BSZF-ből indított
ügyletek és átutalási megbízások esetében.
Ha azt szeretné, hogy a kizetés ugyanazon a napon legyen,
akkor a megbízást be kell adnia COT-ig (Cut-of time).
TIPP Ugyanakkor erre a határidőre kell a pénzeszközöket a
kiválasztott AKCENTA számlán vagy a BFSZ-en jóváírni.

DÍJTÁBLÁZAT
Itt megtalálhatja az aktuális díjak listáját az Ön árlistája alapján.

NYOMTATÁS ÉS EXPORTÁLÁS
A áttekintések (megbízások, megrendelések, BFSZ átutalási
megbízások, állandó megbízások stb.) könnyen kinyomtathatók a
Nyomtatás ikon segítségével (a jobb alsó sarokban található).
A menü bővítése után válassza a „Lista nyomtatása”, „Részletek
nyomtatása”, vagy az „Átutalási megbízás nyomtatása”. Lehetőség
van arra is, hogy a listát CSV-fájlba exportáljuk.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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PARTNEREK

ÚJ PARTNER BEVITELE
Új kimenő zetési partner beviteléhez kattintson
a „Partnerek / Új partner bevitele kimenő ﬁzetések
esetében” opcióra, és megjelenik a Partner információs űrlap,
ahol felviheti az üzleti partner adatait. A sárga színnel
megjelölt mezők kötelezőek, ezek nélkül a partner nem
menthető el.
Figyelmeztetés:
a)

Kedvezményezett számlaszáma megnevezése - a
partner hivatalos bankszámla neve a bankjában

b)

Számlaszám (az EGT-országok bankkapcsolat esetén
IBAN formátumú)

Új partner mentéséhez kattintson a „Partner mentése”
gombra. A visszaigazolás után megjelenik a „Partner banki
kapcsolatata mentve”.

ÚJ PARTNER BEJÖVŐ FIZETÉSEKRE BEVITELE
Abban az esetben, ha fogadni szeretne a partnere által zetett
zetéseket, és „Külföldi ﬁzetési kérdőívet” szeretne kibocsátani,
válassza a „Partnerek” menüben a „Új partner bevitele bejövő
ﬁzetések esetében” lehetőséget, és töltse ki a elvárt adatokat.
Kattints a „Partner mentése” gombra a partner megerősítéséhez.
A megerősítést követően megjelenik a „Partner banki kapcsolata
mentve” információ. Ezt követően az OLB banki kapcsolatot küld a
külföldről történő bezetéshez, jelezve, hogy az üzleti partnerének
melyik számlára kell zetnie.
Az új partner aktiválása a beviteltől számított 15 percen belül
történik. Ezt követően lehet használni a tranzakciók
rögzítésénél.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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PARTNEREK

PARTNEREK KEZELÉSE
KIMENŐ FIZETÉSEK ESETÉBEN
A „Partnerek kezelése kimenő ﬁzetések esetében” almenüben
megtalálja az összes kijelölt partner listáját, akikkel végrehajtja a
tranzakciókat.

PARTNER SZERKESZTÉSE
Egy már hozzárendelt partner paramétereinek módosításához
nyissa meg a „Partner szerkesztése” opciót. Itt találja egy adott
partner adatait.
A részleteket az alkalmazás alsó sávjában lévő „Részletek”
lehetőség kiválasztásával tekintheti meg. A módosításokat a
„Módosítások mentése” gombbal mentheti.
Ha törölni szeretné partnerét, kattintson a „Partner szerkesztése”
alatt található „Érvényesítés / Érvénytelenítés” gombra.
Ugyanúgy kezelheti bejövő zetési partnereit a „Partnerek
TIPP kezelése a beérkező zetések esetén” alatt.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
AZ OLB BIZTONSÁGOS
HASZNÁLATÁNAK UTASÍTÁSAI
Rendszeresen ellenőrizze a „Biztonsági szabályokat” a
bejelentkezési ablakban. A biztonsági irányelvek tartalmazzák az
OLB (Safety Ten) biztonságos használatát és az aktuális információk
at a veszélyekről (adathalász támadások stb.) Biztonságos
használatár a vonatkozó útmutatásokat ezen a weboldalon a
https://www.akcentacz.hu/informaciok-a-biztonsagrol.html találja.

ELJÁRÁS HA KÉTSÉGEI VANNAK
A BEJELENTKEZÉSSEL VAGY OLB-VEL
TÖRTÉNŐ VISSZAÉLÉSSEL KAPCSOLATBAN
Ha bármilyen kétsége merülne fel, hívja a segélyvonalat, és
mondjon el minden olyan információt, amely gyanakvást
eredményezett. Ne használja az OLB-t, telefonon ellenőrizze a
megrendeléseket és a zetéseket, ellenőrizze, hogy az adott adatok
helyesek-e, és megfelelnek a megadott átutalási megbízásoknak
(különösen a számla száma, számla neve és az összeg).
Várjon az AKCENTA további utasításaira a folytatáshoz.
A OLB használatához csak olyan biztonságos számítógépet
használjon, amelyik teljes mértékben ellenőrzés alatt áll.
Használjon vírusvédelmi és kémprogram-elhárító programokat,
és rendszeresen frissítse őket.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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FOGALMAK

A díj típusa (SHA = megosztott díjak, OUR = az összes díjat a küldő zeti vagy BEN / = az összes díjat a
kedvezményezett zeti).
A Képlépcsős hitelesítés (ugyancsak használatos a Kétfázisú hitelesítés) – egy folyamat, ami két
egymástól független módot foglal magába a felhasználó azonosságának hitelesítéséhez a különféle internetes
szolgáltatásokba való bejelentkezés során, az internetes bankolásba, különféle internetes platformokra, emailekbe vagy közösségi oldalakra.
AKCENTA SZÁMLA - A zetési műveletekhez használt AKCENTA CZ a.s. bankszámlája.
Belső Fizetési Számla (BFSZ) - hatékony eszköz a kimenő és a bejövő külföldi zetések és devizaátváltás
végrehajtásához.
BIC kód (SWIFT) - nemzetközi bankkód. A A SWIFT-en belül minden banknak egyedi azonosítója (BIC)
van.
COT (Cut-of time) - Az átutalási megbízás megadásának határideje, hogy a kizetés még ugyanazon a napon
feldolgozható legyen. Ugyanakkorra a pénzeszközöket a kiválasztott AKCENTA számlára vagy a BFSZ-re kell
jóváírni. A Cut-of time-ot egy pontos óra határozza meg, mint a megbízások fogadásának határideje. Ezután
elfogadott átutalási megbízások másnap lesznek teljesítve.
IBAN - nemzetközi bankszámlaszám lehetővé teszi a külföldi zetéseket és fogadást.
Kereskedési DEVIZA - Az ügyletek elszámolási idejének (lejárat) megjelölésére használt kifejezés.
OLB üzletelés nézete - A bemutatott árfolyamok az ügyfél nézőpontjából láthatók, tehát: eladás = kliens
eladja a fő devizapárt, vásárlás = kliens megvásárolja a fő devizapárt.

Ha bármilyen további kérdése van kérjük lépjen velünk kapcsolatba a 0680 102 436 – es telefonszámon
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ELÉRHETŐSÉGEK
Telefon 0680 102 436
E-mail info@akcenta.eu
Web www.akcentacz.hu

