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1. Hitelkezelési tranzakciók
Hiba! A hivatkozási forrás nem található.
A rulírozó hitelek és az azokhoz tartozó műveletek a „Tranzakciók”/”Rulírozó hitel tranzakciók”
menüpontból, vagy a menüsor „Tranzakciók” blokkban található „Hitel” ikonra kattintva érhetőek el.

A Hitelkezelési megbízás bankon belüli forint, illetve deviza hitellehívást és hiteltörlesztést foglalja
magában. A hitelmegbízások kezelése megegyezik a többi megbízás kezelésének módjával, azaz az
alábbi lépésekből áll:





megbízás felvitele (módosítása, törlése, visszaállítása, megtekintése)
aláírás
kommunikáció (a megbízás bankba küldése)
megbízások listázása

A megjelenő „Hitel tranzakciók” ablakban két fül látható:



Lehívás
Törlesztés

A megfelelő fül kiválasztását követően vehet fel megbízást, vagy végezhet műveleteket a már
rögzített megbízásokkal.
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A menüpontban az alábbi műveleteket végezheti el:

rögzíthet új hitel megbízásokat

megtekintheti a már rögzített megbízásait

módosíthatja a már rögzített megbízásait

törölheti a rögzített megbízásait

törölt megbízásának adatait visszaállíthatja

tranzakciók jóváhagyása vagy elutasítása Business ID mobil applikáción

aláírhatja a megbízásait / törölheti az aláírást az aláírt megbízásairól

listázhatja megbízásait

közvetlenül eléri, és onnan kezelheti az archivált tranzakcióit

Mik jelennek meg a listában? Hogyan módosíthatom a sorrendet? Mit
jelentenek a jelölések?
A listákban megtekinthetőek a rögzített megbízások. A „Hitel tranzakciók” ablakban azok a rendszer
által nyilvántartott megbízások láthatóak, amelyek még nem kerültek végállapotba (könyvelt, törölt,
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visszautasított). A végállapotba kerülés után a megbízások azonnal/másnap átkerülnek az archívumba.
Első belépés során a program rákérdez, hogy azonnali, vagy másnapos archiválást szeretne beállítani.
A későbbiekben az „Eszközök”/”Beállítások”/”Teljesült megbízások azonnali archiválása” jelölőnégyzet
bejelölésével lehetősége van beállítani, hogy a teljesült megbízásai azonnal archiválásra kerüljenek.
Amennyiben első belépéskor az azonnali archiválást választotta, de ezen módosítani szeretne, a
„Teljesült megbízások azonnali archiválása” jelölőnégyzetből távolítsa el a jelölést, majd a beállítás
véglegesítéséhez kattintson a „Módosítás” gombra.

Az összes adat megjelenítése esetén az ablakban az alábbi adatok láthatóak:


státusz:
A megbízás státuszára, a tétel állapotára utal, amely időben előre haladva más és más
értéket vehet fel a megbízás állapotától függően, melyek az alábbiak lehetnek:
a megbízás felvételezett, de nincs 100%-osan aláírva
a megbízás törölt állapotú
a megbízás módosított, de még nem aláírt
a megbízás aláírt és küldhető a bankba
nyugtára vár (bankba elküldve, de még nem érkezett visszaigazolás)
visszaigazolt (a megbízás beérkezett a Bankba)
könyvelt (a bankban már megtörtént a megbízás könyvelése)
visszautasított (a Bank valamilyen ok miatt nem tudta teljesíteni)



„L”: a megbízás helyére utal:
lokális
ismeretlen (a megbízás helyzete jelenleg nem meghatározható)
közös területen van (a megbízás BusinessID aláíráson van).

További adatok hitellehívás esetén:







hitelszerződés száma
fizetési számla száma
lehívás devizaneme
aláíró/1
tranzakció azonosító
elküldés dátuma








hitelszámla száma
lehívás összege
értéknap
aláíró/2
rögzítés ideje
nyugtázás időpontja




hitelszámla száma
törlesztés összege

További adatok hiteltörlesztés esetén:



hitelszerződés száma
fizetési számla száma
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törlesztés devizaneme
aláíró/1
tranzakció azonosító
elküldés dátuma






értéknap
aláíró/2
rögzítés ideje
nyugtázás időpontja

A listában megjelenítésre kerülő adatok köre szűkíthető, a „Táblázat oszlopainak kiválasztása”
gombra kattintva lehetősége van kiválasztani, mely adatok jelenjenek meg az ablakban.



Az „Alaphelyzet visszaállítása” gombra kattintva az összes elérhető adat meg fog jelenni.



A



A „Kiválasztott mezők” kijelölésénél a
nyilak segítségére lehetnek. A
„Választható mezők” oszlopba áthelyezett adatmezők nem fognak megjelenni az
ablakban.

nyilak segítségével helyezheti át a kijelölt mezőt.

A beállítások módosítását követően a „Rendben” gomb aktívvá válik. A beállítások
véglegesítéséhez kattintson a „Rendben” gombra! Amennyiben a mégsem szeretné a módosítások
végrehajtani, zárja be az ablakot, vagy kattintson a „Mégsem” gombra!
A megjelenített adatok sorrendje is szabadon variálható. Az oszlopok fejlécére kattintva
módosíthatja a megbízások sorrendjét (növekvő/csökkenő sorrendbe) a kiválasztott oszlop adatai
alapján.
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A lista alján található „Sorbarendezve” legördülő menüből is kiválaszthatja a sorba rendezési
feltételt.

Amennyiben az oszlopok sorrendjén is szeretne módosítani, jelölje be az „Oszlopmozgatás
engedélyezése” jelölőnégyzetet, az egér segítségével jelölje ki az áthelyezni kívánt oszlopot, majd
manuálisan helyezze a megfelelő helyre.

Felvitel, Megtekintés, Módosítás, Törlés, Lista – miket érdemes tudni?

A
ikonra kattintva van lehetősége hitellehívás vagy törlesztés tranzakció rögzítésére.
Az ablakban alapértelmezettként a „Lehívás” fül jelenik meg, azaz először a rögzíteni kívánt
tranzakció típus fülét válassza és csak azt követően adja meg az újonnan megjelenő ablakban az
adatokat. A későbbi pontokban olvashat arról, hogy az adott tranzakciók rögzítéséhez milyen
adatokra lesz szüksége.

A
ikonra kattintva megtekintheti a már rögzített megbízások adatait. Jelölje ki a
megtekinteni kívánt megbízást, majd kattintson az ikonra!
A megjelenő ablakban két fül található:
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Alapadatok fül (a tranzakció rögzítése során felvitt adatok)
Kiegészítő adatok fül (a program által automatikusan a megbízás státusza alapján kitöltött
adatok)

A megtekintés során látható adatokról alább, az adott tranzakció típushoz tartozó felvitel fejezetben
olvashat. Az ablak alján található
nyomtathatja.

gombra kattintva a megtekintett megbízást ki is

A
ikonra kattintva módosíthatja a kijelölt megbízás adatait. A módosításokat csak az
„Alapadatok” fülön tud végezni, azaz kizárólag a megbízás rögzítésekor megadott adatok
megváltoztatására van lehetőség. A megbízások mindaddig módosíthatók, míg a bankba küldésük meg
nem történik. Az ablak alján található „Módosítás” gombra kattintva mentheti a módosításokat. Az
ablak bezárásával, vagy a „Mégsem” gombra kattintva szakíthatja meg mentés nélkül a folyamatot. A
megbízások táblázatos nézetben a tétel állapotát jelző ikon módosítottra változik. A kiegészítő
adatoknál automatikusan megjelenik a módosítást végző felhasználó azonosítója és a módosítás
időpontja.

A
ikonra kattintva törölheti a kijelölt megbízást. A megbízások táblázatban a tétel
állapotát jelző ikon módosul és a tétel állapota töröltre változik. A megbízások mindaddig törölhetők,
míg nem kerülnek beküldésre.
Lehetőség van arra is, hogy egyszerre több megbízást töröljön, melyet az alábbi módokon tehet meg:






ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó törölni kívánt megbízást, a
billentyűzeten nyomja le a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és az egérrel
kattintson a törölni kívánt utolsó/első megbízásra
ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó törölni kívánt megbízást,
nyomja le a billentyűzeten a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és a
billentyűzeten a le/fel nyilak segítségével válassza ki az utolsó/első törölni kívánt megbízást
ha nem egymás utáni tranzakciókról van szó: a billentyűzeten tartsa folyamatosan lenyomva a
Ctrl billentyűt és az egérrel jelölje ki a törölni kívánt megbízásokat

A tranzakciók kijelölését követően, kattintson a „Törlés” ikonra, ezt követően az alábbi rendszerüzenet
jelenik meg:
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A megbízások törléséhez kattintson az „Igen” gombra, a folyamat elvetéséhez nyomja meg a „Nem”
gombot, vagy zárja be az ablakot!
A „Hitel tranzakciók” ablakban a törölt állapotú tranzakció adatainak visszaállítása is van lehetőség.
Válassza ki a megbízást/megbízásokat, majd kattintson a
ikonra! Több tétel esetén a
törlés leírásnál részletezett módokon van lehetősége kijelölni az érintett megbízásokat. A visszaállítás
előtt a program rendszerüzenetben kéri a megerősítést, a folyamat véglegesítéséhez kattintson az
„Igen” gombra.

A megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon módosított állapotra változik.
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2. Hitellehívás felvitel
Hogyan tudok hitellehívást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem?

A hitellehívás rögzítéséhez a „Lehívás” fülön kattintson a menüsor
ikonjára, vagy a
billentyűzeten nyomja meg az „Insert” billentyűt. A megjelenő „Hitellehívás megbízás – Felvitel”
ablakban két fül jelenik meg:



„Alapadatok” fül
„Kiegészítő adatok” fül

Az „Alapadatok” fülön található pirossal kiemelt mezőinek kitöltése kötelező. Az adatok pontos
kitöltéséig a „Felvitel” gomb nem aktiválódik, a megbízás felvitele nem fejezhető be. Az alábbi adatok
megadására van lehetősége:








„Hitelszerződés száma”: A mező melletti ikonra (
) kattintva a megjelenő „Lehetséges…”
listában szereplő hitelszerződés számok közül tudja kiválasztani a lehívni kívánt hitelt.
„Hitelszámla száma”: A hitelszerződéshez tartozó számlaszám. Ha a „Hitelszerződés száma”
mezőnél a hitel kiválasztása megtörtént, a számlaszám mezőt a rendszer automatikusan
kitölti.
„Fizetési számla száma”: Az a vállalati számlaszám, amelyre a hitel lehívásra kerül. Ha a
„Hitelszerződés száma” mezőnél megtörtént a hitelszerződés kiválasztása és egyetlen
elérhető vállalati fizetési számla elérhető a rendszerben, akkor a számlaszám automatikusan
betöltődik. Több lehetséges vállalati fizetési számla esetében a mező melletti ikonra (
kattintva a megjelenő „Lehetséges…”listából választhat az elérhető számlák közül.
„Lehívható hitelösszeg”: A program automatikusan tölti ki a hitelinformációk alapján.

)
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„Lehívható minimum”: A program automatikusan tölti ki a hitelinformációk alapján.
„Lehívás díja”: A program automatikusan tölti ki a hitelinformációk alapján.
„Értéknap”: A hitellehívás megbízás értéknapja, a mező kitöltése kötelező. A
rendszerdátumnál, illetőleg a banki oldalon a banki könyvelésnél korábbi dátum nem adható
meg. A mező előtt lévő négyzetre ( ) kattintva az aznapi dátum automatikusan betöltődik.
A mező melletti
gombra kattintva egy segédnaptár jelenik meg, ahonnan könnyedén
kiválasztható a kívánt dátum.



„Lehívás összege”: A megbízás összege, a mező melletti
ikonra kattintva egy
segédszámológép jelenik meg, amellyel egyszerűbb műveletek végrehajtására van
lehetőség. A kalkulált összeg a

gombra kattintva betöltődik a mezőbe.

A megbízás rögzítéséhez kattintson a

gombra, vagy amennyiben rögzítés nélkül

szeretne kilépni az ablakból, kattintson a

gombra, vagy zárja be az ablakot.

A „Kiegészítő adatok” fülön található adatokat a rendszer automatikusan kitölti, melyek a tétel állapota
szerint változnak. A megbízás felvételezését követően a menüsor
kitöltött adatok megtekinthetőek.

ikonra kattintva a

A „Kiegészítő adatok” fülön látható adatok az alábbiak:














„Tranzakció azonosító”: A megbízás a küldésekor egyedi sorszámot kap (általában nem egy,
hanem több tétel kerül egyszerre a rendszer által előkészített csomagba).
„Technikai azonosító”: A tranzakció felvételekor keletkező egyedi sorszám
„Referenciaszám”: A banki könyvelő rendszer a könyvelés során minden megbízásnak
referenciaszámot generál, amely automatikusan betöltődik a mezőbe, miután a bank a
tranzakciót elfogadta.
„Csomag”: A bankba küldött csomag neve adott, melynek formátuma a következő: Pl.
HL208B8T.000
„Beküldés időpontja”: A tranzakció bankba küldésének időpontja
„Felvételező” és a „Felvételezés időpontja”: A felvételt követően automatikusan betöltődik a
megbízást felvételező azonosítója és a rögzítés időpontja.
„Módosító” és a „Módosítás időpontja”: Módosítás esetén automatikusan betöltődik a
megbízást módosító azonosítója és a módosítás időpontja.
„Aláíró 1”/„Aláíró 2” és az „Aláírások időpontja”: A megbízások csak aláírva küldhetőek be a
bankba. Az aláírást követően automatikusan betöltődik a megbízást aláíró(k) azonosítója és az
aláírás időpontja.
„Állapot”: A megbízás állapota látható a mezőben.
Helye”: A megbízás helye, lehet BT, BusinessID vagy Ismeretlen.
„Hiba oka”: Amennyiben az „Állapot” mezőben a ”Hibás/Vissza” státusz jelenik meg, a hibáról,
illetve a visszautasítás okáról ebben a mezőben ad tájékoztatást a program.
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A „Lista” ikonra kattintva lehetősége van a tétel adatait saját számítógépére, adathordozójára menteni
különböző szabadon választott kiterjesztésben, illetve a menüsor nyomtató ikonjára kattintva ki is
tudja nyomtatni a képernyőn megjelenített adatokat.
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3. Hiteltörlesztés felvitel
Hogyan tudok hiteltörlesztést rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem?

A Törlesztés ablakban új megbízás felvételéhez kattintson a
„Ins” billentyűt a billentyűzeten.

ikonra, vagy nyomja meg az

A megjelenő ablakban két fül található:



Alapadatok fül
Kiegészítő adatok fül

A megbízás rögzítéséhez az „Alapadatok” fül pirossal kiemelt mezőinek kitöltése szükséges. Az
ablakban megjelenő mezők az alábbiak:






„Hitelszerződés száma”: A mező melletti ikonra (
) kattintva válassza ki a „Lehetséges…”
listából az elérhető hitelszerződés számok közül a törleszteni kívánt hitelt.
„Hitelszámla száma”: A hitelszerződéshez tartozó számlaszám. Ha a „Hitelszerződés
száma”mezőnél a szerződés kiválasztása megtörtént, a számlaszám automatikusan betöltődik.
„Fizetési számla száma”: Az a vállalati számlaszám, amelyről a hitel törlesztésre kerül. Ha a
„Hitelszerződés száma” mezőnél a hitel kiválasztása megtörtént és egyetlen vállalati fizetési
számla elérhető, akkor a számlaszám automatikusan betöltődik. Több lehetséges vállalati
fizetési számla esetén, a mező melletti ikonra (
) kattintva megjelenő „Lehetséges…”
listából lehet kiválasztani a fizetési számlát.
„Fizetési számla felhasználható egyenlege”: A kiválasztott fizetési számla felhasználható
egyenlege. A mező akkor jelenik meg, ha az „Eszközök”/”Felhasználói beállítások”/”Személyes
beállítások”/”Egyenleg látható felvitel közben” jelölőnégyzet be van jelölve.
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„Lehívott hitel összege”: A program automatikusan tölti ki a hitelinformációk alapján.
„Törleszthető minimum”: A program automatikusan tölti ki a hitelinformációk alapján.
„Értéknap”: A hiteltörlesztés megbízás értéknapja. A rendszerdátumnál, illetőleg a banki
oldalon a banki könyvelésnél korábbi dátum nem adható meg. A mező előtt lévő négyzetre (
) kattintva az aznapi dátum automatikusan betöltődik. A mező melletti
gombra kattintva
egy segédnaptár jelenik meg, ahonnan könnyedén kiválasztható a kívánt dátum.
„Törlesztés összege”: A megbízás összege



A megbízás rögzítéséhez kattintson a

gombra. Amennyiben mégsem szeretné az

adatokat menteni, zárja be az ablakot, vagy kattintson a

gombra.

A „Kiegészítő adatok” fül adatai automatikusan kitöltődnek a rögzítést követően és a tétel állapota
szerint változnak. A „Kiegészítő adatok” a
rögzítés után.

gomb segítségével lehet megtekinteni a

A Kiegészítő adatokat tartalmazó fülön az alábbi adatokat tekintheti meg:













„Tranzakció azonosító”: A megbízás a küldésekor egyedi sorszámot kap (általában nem egy,
hanem több tétel kerül egyszerre a rendszer által előkészített csomagba).
„Technikai azonosító”: A tranzakció felvételekor keletkező egyedi sorszám.
„Referenciaszám”: A banki könyvelő rendszer a könyvelés során minden megbízásnak
referenciaszámot generál, amely automatikusan betöltődik a mezőbe, miután a bank a
tranzakciót elfogadta.
„Csomag”: A bankba küldött csomag neve adott, melynek formátuma a következő: Pl.
HT208B8T.000.
„Beküldés időpontja”: A tranzakció bankba küldésének időpontja.
„Felvételező” és a „Felvételezés időpontja”: A felvételt követően automatikusan betöltődik
a megbízást felvételező azonosítója és a rögzítés időpontja.
„Módosító” és a „Módosítás időpontja”: Módosítás esetén automatikusan betöltődik a
megbízást módosító azonosítója és a módosítás időpontja.
„Aláíró 1”/„Aláíró 2” és az „Aláírások időpontja”: A megbízások csak aláírva küldhetőek be
a bankba. Az aláírást követően automatikusan betöltődik a megbízást aláíró(k) azonosítója
és az aláírás időpontja.
„Állapot”: A megbízás állapota látható a mezőben.
„Hiba oka”: Amennyiben az „Állapot” mezőben a ”Hibás/Vissza” státusz jelenik meg, a
hibáról, illetve a visszautasítás okáról ebben a mezőben ad tájékoztatást a program.
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A „Lista” ikonra kattintva lehetősége van a tétel adatait saját számítógépére, adathordozójára menteni
különböző szabadon választott kiterjesztésben, illetve a menüsor nyomtató ikonjára kattintva ki is
tudja nyomtatni a képernyőn megjelenített adatokat.
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4. Aláírás
2.1 Megbízások aláírása a Terminálon
Felvételeztem a megbízásom, hogyan tudom aláírni a tételt?
A kijelölt felvételezett megbízás/megbízások a menüsor „Aláírás” ikonra kattintva írhatók alá. A
megbízások bankba küldésének alapfeltétele, hogy a beküldeni kívánt tételek aláírtak legyenek.
Egy felhasználó egy adott számla felett rendelkezhet E (egyedüli), A (első helyi) és B (másodhelyi)
aláírási joggal. A pontos aláírási jogokat a bank az ügyféllel a fizetési számla nyitásakor, illetve az
aláírások módosulásakor egyezteti, ezek kerülnek a programban alkalmazásra.

A legördülő menüből válassza…





az „Aktuális tétel” opciót, ha egyetlen tételt (jelenleg kijelölt) szeretne aláírni.
az „Összes tétel” opciót, ha az összes aláírásra váró tételt alá szeretné írni.
az „Aláírások törlése” opciót, ha az aláírt tételeinek aláírását szeretné törölni. Aláírás törlés
után a megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon módosított állapotra változik.
a „Kijelölt sorok” opciót, ha a kijelölt sorok tételeit szeretné aláírni

Amennyiben a „Kijelölt sorok opciót választotta, az alábbi módokon jelölheti ki tételeit:






ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó aláírni kívánt megbízást, a
billentyűzeten nyomja le a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és az egérrel
kattintson az aláírni kívánt utolsó/első megbízásra
ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó aláírni kívánt megbízást,
nyomja le a billentyűzeten a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és a
billentyűzeten a le/fel nyilak segítségével válassza ki az utolsó/első aláírni kívánt megbízást
ha nem egymás utáni tranzakciókról van szó: a billentyűzeten tartsa folyamatosan lenyomva a
Ctrl billentyűt és az egérrel jelölje ki a megbízásokat

A megjelenő ablakban adja meg aláírói jelszavát!
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Amennyiben nem biztos benne, hogy a jelszavát megfelelően gépelte be, lehetősége van a mező
melletti
ikonra kattintva megtekinteni a beírt jelszót. Az aláírói jelszó megadása után a
„Tovább” gombra kattintva véglegesítheti az aláírást. A „Vissza” gombra kattintatva szakíthatja
meg az aláírási folyamatot.
A megbízás aláírása után a táblázatban a tétel állapotát jelző ikon megváltozik, ha az aláírási
jogok elegendőek a tétel aláírásához.
Az „Eszközök”/”Felhasználó beállítások”/”Személyes beállítások” ablak „Megbízás automatikus
aláírása felvitelkor” jelölőnégyzet bejelölésével, a megbízás felvételezését követően a program
automatikusan a megbízás aláírását kéri, így nem szükséges a műveletet külön elvégeznie.
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2.2 Budapest Bank BusinessID
Felvételeztem a megbízásom, hogyan küldhetem a tételt/tételeket BusinessID
mobilalkalmazásra?
BusinessID a megbízások biztonságos távoli aláírására szolgáló mobil applikáció, amely elérhető
Android és iOS operációsrendszerre is.
A Budapest Bank BusinessID alkalmazás részletes felhasználói kézikönyveinek megnyitásához
látogasson el a https://www.budapestbank.hu/businessid weboldalára.

A „Hitel tranzakciók” ablakban a
küldheti ki megbízását BusinessID-ra.
Miután rákattintott az

ikonra, azon belül az „Aktuális tétel”-re kattintva

gombra, a kommunikáció automatikusan elindul.

A BusinessID alkalmazásra küldött tételek sorában az új L – Lokáció oszlop értéke
Ön számára, hogy mobil aláírásra továbbította a megbízást.

ikon, ez jelzi az

Fontos megjegyezni, hogy lejárt értéknapos megbízások BusinessID-ra küldése nem lehetséges, a
küldés előtt a megbízás értéknapját módosítani szükséges, amelyről rendszerüzenet tájékoztatja.
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A funkció csak annak a felhasználónak érhető el, aki rendelkezik BusinessID
regisztrációval. A művelettel lehetséges a közös területen lévő megbízások
távoli aláírása. Az „Eszközök” / „Felhasználói beállítások” / „Személyes
beállítások” „BusinessID Aláírói Magánkulcs” gombra kattintva megjelenő
„Mobileszközök” ablakban van lehetősége mobileszközeinek karbantartására:



lehetősége van új mobileszköz regisztrálására
BusinessID szolgáltatások törlésére

Természetesen lehetőség van a BusinessID alkalmazásra már elküldött megbízások módosítására és
törlésére is az Üzleti Terminálon keresztül. Jelölje ki az érintett tételt, majd…



a tétel módosításához kattintson a menüsoron „Módosítás” ikonra
a tétel törléséhez kattintson a menüsoron a „Törlés” ikonra

Az Üzleti Terminál felugró ablakban tájékoztatja, hogy a megbízás a módosítása/törlése csak a
BusinessID-ról történő visszahívást követően lehetséges. A visszahívás engedélyezéséhez kattintson az
„Igen” gombra!

!
Amennyiben az „Igen” gombra kattintott, a kommunikáció automatikusan elindul.
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A visszahívás csak abban az esetben lesz sikeres, ha a megbízás teljes körű aláírása még nem történt
meg.
A sikeres visszahívást követően végezheti el a módosítás vagy törlés műveleteket.
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3. Kommunikáció a bank felé
Hogyan küldhetem be a tételt a bankba?
Az aláírást követően a tételek beküldéséhez kattintson a menüsoron található „Kommunikáció” ikonra!
Az ikon mellett látható szám a beküldésre váró téteket mutatja.

Amennyiben csak a hitel tranzakcióit szeretné beküldeni a bankba, jelölje be a „Rulírozó hitel
tranzakciók küldése” jelölőnégyzetet! Ha eddig nem mentette a kommunikációs jelszavát, a
beküldéshez a „Jelszó” mezőbe írja be azt! A későbbiekben lehetősége van a kommunikációs jelszó
mentésére. Amennyiben azt szeretné, hogy a program megjegyezze a jelszavát, jelölje be a „Jelszó
mentése” jelölőnégyzetet!
A kommunikáció indításához kattintson a „Rendben” gombra”! Ha mégsem szeretné az adatokat
beküldeni, zárja be az ablakot a billentyűzet „Esc” gomb megnyomásával, vagy kattintson a „Mégsem”
gombra!
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A kommunikáció sikerességéről a program értesíti. Az ablak bezárásához kattintson a „Kilépés”
gombra! Kérjük, hogy a kilépést követően várjon, ameddig az archiválási folyamat végig nem fut,
amelyet az ablak alján lévő kék folyamatcsík jelez.

Amennyiben a kommunikáció során, vagy a kommunikációt követően kíváncsi a kommunikáció
részleteire, például, hogy hol tart a kommunikáció folyamata, vagy a kommunikáció hibára futott,
nyomja meg a „Részletek” gombot!
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4. Hitelinformációk
Honnan és milyen hitelinformációk érhetőek el?
A „Lekérdezések”/”Hitelinformáció” menüpontból vagy a menüsor
el a hitelinformációk.

ikonra kattintva érhetőek

A megjelenő hitelszerződések listája az ablak jobb felső sarkában található rádiógombokra kattintva
módosítható:



aktív hitelszerződések
összes hitelszerződés
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Az megjelenő ablakban az alábbi információk láthatóak:






érvényesség vége
hitelszámla száma
egyenleg
felhasznált hitel
zárolt: Ha a jelölőnégyzet be van jelölve,
végrehajtására nincsen lehetőség.

 hitelszerződés száma
 szerződés devizaneme
 teljes hitelkeret
 érvényesség kezdete
akkor a hitel zárolt, azaz tranzakció

A megtekintett adatok a fejlécre kattintva, illetve a „Sorbarendezve” legördülő menü segítségével
rendezhetőek sorba.

A kijelölt hitel adatai lekérdezhetőek a menüsor
ikonra kattintva. A megadott hitelről
részletes hitelinformáció készíthető. A megjelenő ablakban kattintson az ablak bal felső részén
található legördülő menü

gombjára és válassza ki a lekérdezni kívánt hitelszerződés számát. A

gombokra kattintva tud váltogatni a szerződések adatai között.

A megjelenő ablakban két blokk látható. A felső részben a hitelszerződés alap és kiegészítő adatairól
tájékozódhat, az alsó részben pedig az a legördülő menüből kiválasztott szerződéshez kapcsolódó
tranzakciók jelennek meg.
A felső blokkon két fül található:


„Alapadatok”: Ezen a fülön láthatók a hitelszerződés alapadatai: hitelszerződés száma,
hitelszámla száma, fizetési számla száma, hitelkamat, egyenleg, teljes hitelkeret, felhasznált
hitel, rendelkezésre tartás kamata.
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„Kiegészítő adatok”: Ezen a fülön láthatók a hitelszerződés kiegészítő adatai: hitelszerződés
száma, érvényesség kezdete - vége, egyenleg, rendelkezésre tartás kezdete - vége, hitellehívás
min. előjegyezhetősége (banki napban), hiteltörlesztés min. előjegyezhetősége (banki
napban), lehívás díja (lehívásonként).

A „Hitelinformáció részletek” ablak alsó részében láthatók a hitelszerződéshez tartozó tranzakciók
részletes adatai: tranzakció típus, értéknap, fizetési számla száma, tranzakció összege, tranzakció
devizaneme, referencia szám, könyvelés időpontja.
A „Hitelinformáció” és a „Hitelinformáció részletek” ablakban is lehetőség van a kijelölt
hitelszerződéséhez lehívás/törlesztés felvitelére. A lehívás felviteléhez kattintson a menüsor
ikonra, a törlesztés felviteléhez pedig a
folyamat megegyezik a fent leírtakkal.

ikonra. A szükséges adatok és a
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