Vítejte ve světě otevřeného bankovnictví
V něm si snadno propojíte své účty s aplikacemi třetích stran, a usnadníte si tak jejich ovládání i správu.
Třetí stranou může být internetové bankovnictví, služba nabízející přehled financí nebo třeba i e shop.

Jak to bude fungovat v praxi?
Služby otevřeného bankovnictví využijete, když:
• máte víc účtů a nevyhovuje vám využívat několik internetových bankovnictví
			  účty si připojíte do jednoho internetového bankovnictví a ovládáte vše z něj
• máte víc účtů a nebaví vás zapisovat si příjmy a výdaje
			  účty si připojíte do aplikace osobního finančního manažera a on vše spočítá za vás
• nakupujete stále ve stejných e-shopech a zdržuje vás opisování údajů z karty
			  obchodníkovi povolíte propojení s účtem karty a příště se už vše obejde bez vyplňování
• ...chcete půjčit od úvěrové společnosti a nechcete složitě dokládat příjmy a výdaje
			  společnosti povolíte přístup k účtu a ona za vás vše sama vyhodnotí

Jak si služby nastavit?
Když mluvíme o otevřeném bankovnictví, tak se technicky jedná o následující služby:
• Nepřímá platba – přes aplikaci třetí strany (např. internetové bankovnictví či osobního finančního manažera)
budete moci zadávat platby ze svého účtu (konkrétně tuzemskou, zahraniční a SEPA)
• Informování o účtu – aplikaci zpřístupníte informace o zůstatku na účtu a historii pohybů
• Potvrzení zůstatku – aplikace zjistí, zda máte na účtu dostatek peněz (např. pro platby kartou)
Všechny tři můžete jednoduše spravovat v našem internetovém bankovnictví v Nastavení
přes Služby otevřeného bankovnictví. Souhlasy udělujete či odebíráte pro každý účet a každou
třetí stranu zvlášť (může tak učinit jen majitel účtu). A povolit nemusíte ani jednu.

Stačí udělat pár kroků
Abyste mohli začít služby otevřeného bankovnictví používat, musíte si:
• Zřídit ČSOB Identitu během prvního přihlášení z prostředí třetí strany (k zabezpečení přístupu k účtu
a potvrzování operací)
• Nastavit souhlasy pro třetí strany v internetovém bankovnictví nebo na naší pobočce
A bezpečnost? Každá třetí strana musí mít licenci od ČNB. Při každém připojení k nám navíc vždy ověříme,
zda má potřebný certifikát. Bez vašeho souhlasu se žádná z nich k vašim údajům nedostane.

Připojte si účty k nám
Své účty si samozřejmě budete moci připojit také do našeho
internetového bankovnictví. U nás takové funkci říkáme
multibanking. Po přidání účtů pak najdete na úvodní
stránce v dlaždici Připojené účty jejich zůstatky
i historii pohybů, a navíc z vybraného účtu i zadáte platbu.
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• Nainstalovat Smart klíč do mobilu či tabletu (pro přihlašování a pro potvrzování transakcí)

