Kedves Ügyfelünk!
Fejlesztéseinkkel folyamatosan bővítjük digitális szolgáltatásaink kínálatát. Célunk, hogy olyan megoldásokat
nyújtsunk, amelyekkel könnyebbé és gördülékenyebbé tesszük a mindennapi munkavégzését.
2020. június 22-től az e-Posta szolgáltatáson belül új funkcióként rendelkezésükre áll a dokumentumfeltöltés,
amely lehetővé teszi, hogy „Banki ügymenetek” indításával, különféle kérésekkel forduljon hozzánk.
Az induláskor az alábbi Banki ügymenetek állnak rendelkezésükre:
• különféle igazolások igénylése;
• meglévő bankszámláik mellé új nyitása;
• cégadat változás bejelentése;
• illetve aktív banki ügyletekkel kapcsolatos igények elbírálásához szükséges dokumentumok
benyújtása (hiteligénylés dokumentumai);
• egyéb dokumentumok feltöltése
Az új funkciók a jelenleg is használt e-Posta Bizalmas olvasói joggal érhetőek el ügyfeleink számára.
Tudjuk, hogy Önök és Bankunk számára is kiemelkedően fontos a biztonság és az adatok védelme, ezért a
Bizalmas olvasói jogot egyrészt Okmánykezelés, másrészt Aktív szerződés kezelési kiegészítéssel látjuk el,
amely lehetővé teszi, hogy a Bizalmas olvasói joggal rendelkező felhasználóik körében tovább szűkíthessék
a jogosultságokat. Rendelkezési joggal 2020. június 22-e után az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

Nem pénzügyi művelet

Rendelkezési joggal igényelhető szolgáltatások (végrehajtható műveletek)
Adminisztrátor
(Meglévő)

Bizalmas olvasói joggal elérhető dokumentumok letöltése,
kikérése, feltöltése (ÚJ)

Okmánykezelés
(ÚJ)

Magánszemély adatokat tartalmazó dokumentumok feltöltése,
lekérdezése, letöltése a „Banki ügy” művelet lezárásáig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a magánszemély adatokat
tartalmazó dokumentumok az érintett magánszemély elektronikus
dokumentumai közé kerülnek végleges letárolásra, ezt követen már
csak az érintett magánszemély éri el azt.

Aktív szerződés
kezelés
(ÚJ)

Érzékeny, aktív ügyletekre vonatkozó adatokat tartalmazó
dokumentumok lekérdezése, letöltése, feltöltése, mint például
hitelszerződések, biztosítéki szerződések stb.

Amennyiben a banki rendelkezőik bejelentése során magánszemély adatokat tartalmazó dokumentumokat
kíván feltölteni, úgy a meglévő Bizalmas olvasó joggal rendelkező felhasználóinak tudja biztosítani az
Okmánykezelés kiegészítő jogosultság igénylésével. 2020. június 22-től a Vállalati Ügyfélszolgálat
munkatársai szíves rendelkezésükre állnak a szerződésmódosítás elkészítésében.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Aktív szerződés kezelése kiegészítő rendelkezési jogot automatikusan
megkapja minden Bizalmas olvasói joggal rendelkező e-Posta felhasználó. Mindez azt jelenti, hogy az ePosta felületre feltölthet, letölthet onnan és kikérhet Aktív banki ügyleteket és biztosítékaikat tartalmazó
szerződéseket és ajánlatokat is. Kérjük, amennyiben nem kívánja ezt valamennyi Bizalmas olvasói joggal
rendelkező felhasználójának elérhetővé tenni, jelezze kapcsolattartójának vagy a Vállalati
Ügyfélszolgálatnak a szükséges szerződésmódosítások elkészítése érdekében.

