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1. Bevezetés
1.1.
A Sberbank Online Banking használatával elérhető elektronikus banki szolgáltatások
A rendszer használatával Ön az Interneten keresztül intézheti bankügyeit:
- Megnézheti, kinyomtathatja és (további feldolgozás céljából) számítógépére töltheti Bankszámlája
számlakivonatát
- Lekérdezheti napi egyenlegét, rendelkezésre álló egyenlegét és számlaforgalmát
- Értesítést kap tárgynapi számlamozgásairól
- Belföldi átutalási megbízásokat tud indítani
- Deviza alapú átutalási megbízásokat tud indítani
- Más programrendszerben készített, akár több tételt is tartalmazó belföldi HUF és devizás átutalásait
beolvashatja, és a bankba küldheti a rendszer segítségével.
1.2.
A Sberbank Online Banking biztonsági jellemzői
A szolgáltatás háromszintű biztonsági architektúrával biztosítja Ügyfeleink adatainak sérthetetlenségét
és biztonságát.
Az első szint a titkosított adatátviteli szabvány szerint szervezett adatforgalommal valósul meg (az ún.
SSL-csatornát használja a program az ügyfél gépe és a bank között).
A második szintet a Bejelentkezési kód használata, a harmadik szintet pedig a Token által generált
PIN és a csak az Ügyfél által ismert Állandó PIN együttes használata jelenti.
Kérjük, hogy az első bejelentkezéskor kövesse a szoftver által megadott lépéseket és adjon magának
a PIN-borítékban kapott Bejelentkezési kód helyett új Bejelentkezési kódot.
Az új kód nem csak számokból állhat, de nem tartalmazhat ékezetes betűket vagy írásjeleket, csak az
angol ábécé betűit és számokat.
A jelszó (Bejelentkezési kód) kis és nagybetű használatára érzékeny!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a biztonságos használat érdekében Állandó PIN kódját az első
bejelentkezés után változtassa meg, hogy az esetlegesen más kezekbe kerülő PIN-boríték már ne
tartalmazzon érvényes jelszavakat. Az Állandó PIN-t a Karbantartás menüpont Új aláírási kód
pontjában tudja megváltoztatni. Az Állandó PIN számokból és ékezet nélküli betűkből is állhat.
Lehetőleg ne adjon meg több egyforma karaktert, hogy az Állandó PIN kódot ne lehessen könnyen
leolvasni a begépeléskor.
A szoftver használatának biztonságát tovább növeli, ha a Karbantartás menüpont Új aláírási kód
pontjának, illetve az ugyanott található Új bejelentkezési kód használatával időnként megváltoztatja
titkos kódjait.
Kérjük, hogy a Bejelentkezési kódját és az Állandó PIN-t saját érdekében tartsa titokban, lehetőleg ne
írja fel, de semmiképpen se tartsa a jelszavakat és a Tokent egyazon helyen a lopást vagy jogtalan
felhasználást megnehezítendő.

2. A Sberbank Online Banking első használata
2.1.
Belépés
A programba a Sberbank Magyarország Zrt. honlapján (www.sberbank.hu), az Internet Bank szóra
kattintva, vagy a https:/www.sberbank.hu/netbank/ címen léphet be.
A belépéskor a PIN-borítékon lévő 88-cal kezdődő, 8 számjegyből álló Felhasználói azonosítót kell a
bejelentkező ablak megfelelő sorába gépelni.
A Felhasználói azonosító nem változtatható meg, ez az állandó azonosító teszi lehetővé az
elektronikus banki szolgáltatás bármilyen Internet végpontról történő használatát.
A Bejelentkezési kódot a PIN borítékban találja. A [Bejelentkezés] gombra belép a rendszerbe. Az
[Információ] gombra segítséget kaphat, és hasznos ismereteket olvashat a programrendszer
működéséről és a titokvédelem általunk javasolt szabályairól.

Amennyiben azt a hibaüzenetet kapja, hogy "Hozzáférés megtagadva. Kérem, próbálja újra!", akkor
ellenőrizze, hogy jól adta-e meg az adatokat, ellenőrizze a billentyűzet beállításait (pl. Caps Lock
nincs-e véletlenül bekapcsolva), és próbálkozzon újra. Három próbálkozás után a rendszer kizárja a
használt Felhasználói azonosítót, ilyen esetben, illetve ha a fenti felirat már negyedszer jelenik meg,
hívja bankunkat.
A hívható telefonszámokat a bejelentkezési képernyő [Információ] gombjára kattintva tudhatja meg.
A Sberbank Telebank telefonszáma: 06-40-41-42-43, e-mail: info@sberbank.hu.
2.2.
A Belépési kód megváltoztatása
A belépés után a program kötelezi a felhasználót a Belépési kód azonnali cseréjére.
Az új kód csak az angol ábécé betűit és számokat tartalmazhat. Ékezetes betűket és írásjeleket nem
használhat! A kód legkevesebb 6 karaktert kell, hogy tartalmazzon.
A kódot kétszer kell megadnia.
Figyelem: a kódban a program megkülönbözteti a kis és nagybetűket!
A bejelentkezést a PIN-borítékban megkapott Állandó PIN kóddal és a Token által adott hatjegyű
szám (Token PIN) beírásával kell hitelesíteni (aláírni). A műveletet a [Kijelentkezés] gomb
megszakítja, az [Aláír] gombra megtörténik a hitelesítés.

Ha a bejelentkezési kód ismétlése sikertelen lenne, arról a program a felhasználót tájékoztatja. Ha az
Állandó PIN, vagy a Token által megadott kódot nem helyesen adtuk meg, arról az alábbi hibaüzenet
jelenik meg:
"A rendszer a megbízást érvénytelen aláírás miatt elutasította"

Hiteles aláírás (Állandó és Token PIN-pár) esetén az üzenet:

2.3.
A Felhasználói profil beállítása
A program a PIN-borítékban kapott Bejelentkezési kód sikeres megváltoztatása után lehetőséget ad
az ügyfél / felhasználó nevének és címének megadására és néhány alapbeállítás rögzítésére.
(1_03_hu_Profil.jpg)

Az ún. Felhasználói profil megváltoztatására bármikor lehetőség van a Karbantartás menüben.

3. A Sberbank Online Banking napi használata
3.1.
Számlakivonatok megtekintése
A [Lekérdezések] [Egyenlegek] menüpontban lehet megtekinteni a számla egyenlegeit, a kívánt
számlaszámra kattintva:

3.2.
A Felhasználható egyenleg, a Kivonatok, és a mai Előjegyzett tételek megtekintése
valamint a Megbízás-történet
A [Lekérdezések] [Egyenlegek] menüpontban a kívánt számlára kattintva meglátjuk a legfrissebb
Rendelkezésre álló egyenleget, a mai (a példában 2007.11.28-i) Előjegyzett tételeket és a legutóbbi
számlakivonatot.

A számlakivonat megtekintéséhez a görgetősáv segítségével lejjebb kell menni, ott látszik a kivonat a
már lekönyvelt adatokkal.
A Dátum / Sorszám legördíthető ablakban lehet a napi aktuális, illetve a korábbi kivonatokat
kiválasztani.

Egy Kivonat kiválasztásakor az aznapi Előjegyzett tételek már nem látszanak.
A kivonatok nyomtatása a [Nyomtatás] gomb segítségével történik, a kivonat, illetve a nyomtatandók
PDF (Acrobat Reader) fájlba mentődnek, vagy nyílnak meg:

Mentésre fájl keletkezik, a [Megnyitás] gombra megtekinthetjük a kivonatot, illetve ki is nyomtathatjuk
azt:

A [Lekérdezések] [Mozgások] menüpontban megkereshetünk egy adott tranzakciót, például azt,
amelynek a Közlemény rovatában a „FAKTURA:20130330” volt:

A [Rendben] gombra feljönnek a feltételeknek megfelelő tranzakciók, jelen esetben a keresett
átutalás:

Ebben a menüpontban lehet az Előjegyzett tételeket kinyomtatni úgy, hogy a mai napon kérjük az
előjegyzett tételeket megmutatni. Ekkor az összes, mára előjegyzett tételt megtekinthetjük, illetve a
[Nyomtatás] gombbal kinyomtathatjuk.

A [Lekérdezések] [Megbízás-történet] menüben a korábban a bankba elküldött átutalási megbízásaink
közül kereshetünk ki olyanokat, amelyek a beállítható feltételeknek megfelelnek, illetve kritériumok
nélkül megnézhetjük a bankba küldött megbízásokat kb. 20 napra visszamenőleg.

3.3.
Belföldi forint átutalások készítése
Az átutalások készítése közben lehet a Partnertörzset bővíteni, ha az átutalás készítésekor bejelöljük
a Partneradatok mentése jelölőnégyzetet ( ).
A Megbízót célszerű az első átutalás előtt létrehozni a [Belföldi megbízások] [Megbízók]
menüpontban, az [Új] gombra kattintva. A számlaválasztó, három pontot ábrázoló gombra kattintva
feljönnek a bank által felrögzített számlák.
A forintszámlát kiválasztva a számlaadatok és név adat automatikusan kitöltésre kerül. A [Rendben]
gombbal menthetjük el a kész Megbízót.

Az átutalási megbízás készítésekor a kötelező mezőket csillag (*) jelzi.

A szükséges mezők kitöltése után a [Rendben] gombra a program kéri az utalás aláírását az Állandó
PIN és a Token PIN segítségével.

Megfelelő aláírás és napi átutalási limit esetén a bank az átutalást végrehajtásra átveszi:

A sikeres küldés után az utalás adatait kinyomtathatjuk, vagy egy következő utalást kezdhetünk.
Amennyiben az utalással a szerződéskor beállított napi limitet meghaladjuk, akkor a program jelez, és
nem fogadja be az utalást:
"Túllépte a limitet"
Ha rossz Állandó PIN-t adtunk meg, vagy helytelenül gépeltük be a Token PIN-t, a program a
végrehajtást megtagadja:
"A rendszer a megbízást érvénytelen aláírás miatt elutasította."
A mai napon még a készítés helyén láthatók a bankba küldött utalások, másnaptól már csak a
Megbízás-történet menüben.
3.4.
Nemzetközi, deviza átutalási megbízás készítése
A Deviza átutalások készítése hasonló a belföldi, forintos átutalásokéhoz. Itt is először célszerű a
Megbízót létrehozni. A Megbízó adatainak kitöltésekor ne használjunk ékezetes karaktereket,
ahogyan a Partner, illetve az átutalási megbízás más adatainak kitöltésénél sem!

A [Rendben] gombra létrejön a Megbízó.
Deviza átutalási megbízást a Deviza megbízások / Deviza megbízás menüpontban készíthetünk.

Az átutalási megbízás készítésekor is létrehozhatunk új Partner bejegyzést, ha a beviteli képernyőn a
jelölőnégyzetbe kattintunk. A kötelező mezők kitöltését a program ellenőrzi és jelez, ha egy vagy több
kötelező mező kitöltése elmaradt. Az üzenet: " Kérem, vigye fel a hiányzó adatokat! "

A Devizás átutalási megbízást a [Rendben] gombbal lehet elmenteni. A program figyelmeztet, ha a
megbízásban ékezetes karaktereket használunk, az üzenet:
"Érvénytelen karakterek! Az érvényes karakterek: A-Z, a-z és 0-9."
Ha a megbízást helyesen töltöttük ki, akkor a program a forintos utaláshoz hasonlóan kéri a megbízás
aláírással történő érvényesítését. A lehetséges hibaüzenetek megegyeznek a forintos átutalásnál,
azaz helytelen kód esetén az üzenet:
"A rendszer a megbízást érvénytelen aláírás miatt elutasította."
Limit túllépés esetén a program közli:
"Túllépte a limitet"
Sikeres utalás esetén a megbízás adatait kinyomtathatjuk, illetve az adatok a Megbízás-történet
menüben később is megtekinthetők.
Az üzenet:
„A megbízás vizsgálata folyamatban van. Kérem, nyomja meg a Vissza gombot, és ellenőrizze az
elküldött megbízás állapotát!”
3.5.
Kész megbízásfájlok küldése
Más programban készített kész átutalásfájlokat a Belföldi megbízások / Kész utalásfájlok importja
jóváhagyásra, illetve a Deviza megbízások / Kész utalásfájlok importja jóváhagyásra menüben
olvashatók be.
A [Tallóz] gombra feljövő Windows keresőablakban megkeressük a fájlt tartalmazó könyvtárat és
kiválasztjuk a beolvasandó fájlt.

A fájl kiválasztása után a [Rendben] gombra a program megkezdi a fájl vizsgálatát. Ha mindent
rendben talált, akkor a tételeket a Megbízáscsomagok között találjuk és hagyhatjuk jóvá.

3.6.
Banki üzenetek kezelése
Az Üzenetek / Beérkezett üzenetek menüpontban tekinthetjük meg a bank által küldött üzeneteket.

A beküldött devizás illetve forintos átutalásokat azok lekönyvelése után a Lekérdezések / Egyenlegek
/ Előjegyzett tételek menüben láthatjuk. Ha a forintos tételeinket ott nem találjuk, akkor azok
fedezetlenség miatt várakoznak, vagy a beküldés időpontja miatt már csak a következő banki
munkanapon fognak könyvelődni, illetve egyéb hiba miatt nem teljesíthetők.

4. Karbantartás menüpont
4.1.
Felhasználói profil
Az alábbi adatokon lehet módosítani:

4.2.
Új bejelentkezési kód
Új bejelentkezési kódot lehet megadni:
(1_0201_hu_uj_bejelszo.jpg)

4.3.
Felhasználó letiltása
Lehetőség van a Felhasználó letiltására. A letiltást az Állandó és a Változó PIN hitelesíti.
A letiltást csak a Bank engedélyével és közreműködésével lehet feloldani.
4.4.
Új állandó PIN kód
Javasoljuk, hogy az első bejelentkezés után a Karbantartás / Új állandó PIN kód menüpont
segítségével módosítsa Állandó PIN-kódját.
Figyelem! Az Állandó PIN módosításának jóváhagyását még a régi Állandó PIN-nel kell jóváhagyni!

