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Zajímá Vás …
Platba na Váš Roklen multiměnový účet
Seznam bankovních účtů, označení platby

Proces výměny peněz
Zadávání směny, kurz, autorizace, potvrzení obchodu

Dodatečné přiřazení příjemce k transakci
Kde je možné příjemce zadat, VS a důvod platby

Nový účet příjemce a jeho založení
K čemu slouží příjemce, formát zadávání údajů

Kde najít T-PIN (heslo pro tel. komunikaci)
Cesta k nalezení zapomenutého T-PINu, jeho změna

Status „Čekáme na úhradu“
Proč se zobrazuje, když jsou peníze zaslané

Ceník služeb

Odchozí platby

Dokumenty ke stažení

Seznam bankovních účtů
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Z jakých účtů mohu zasílat platby?
Prostředky na Roklen multiměnový účet je možné zasílat z Vašich
bankovních účtů. Bankovní účty, ze kterých jsou platby prováděny, není
nutné zadávat do Vašeho profilu do seznamu příjemců.
Jak má být platba označena?
Při zasílání platby je důležité jako variabilní symbol zadat Vaše Roklen ID.
Jedná se o číslo multiměnového účtu, které naleznete nad aktuálním
zůstatkem a prostřednictvím kterého prostředky identifikujeme a
následně připíšeme na Váš zůstatek.
Na který účet mám prostředky odeslat?
RoklenFx má účty vedeny u většiny českých bank. Pokud je to možné,
využívejte účty stejné banky jako má Roklen, převod je potom obvykle
zdarma a proběhne téměř okamžitě. Pokud máte jinou banku než má
Roklen v seznamu bankovních účtů, prostředky ideálně směřujte do ING
Bank, kde jsou veškeré příchozí platby zdarma.
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Jak zadám výměnu peněz?
Směnu provedete přes tlačítko „Vyměnit
peníze“, na horní liště. Následně zadáte
parametry obchodu:
-

nákup nebo prodej (podle toho jestli znáte
částku, kterou chcete nakupovat nebo
prodávat),

-

měny převodu a částku transakce.

Dále zvolíte pole „Načíst kurz“ a zobrazí se
Vám aktuální kurz s již započítanou kurzovou
marží Roklenu, za který můžete obchod
provést (středový tržní kurz je zde uveden
pouze orientačně, kurz je počítán z nejlepšího
kurzu nákup nebo prodej).
Jestli Vám kurz vyhovuje, v dalším kroku
zvolíte pole „Autorizovat“, kdy Vám dorazí
autorizační SMS zpráva pro ověření. Kód
opíšete a pro dokončení směny zbývá zvolit
pole „Uskutečnit obchod“.
Následně se Vám zobrazí potvrzení o provedení směny a přes pole „Přiřadit účet příjemce nyní“
zvolíte cílový účet, na který máme směněné prostředky odeslat.
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Kde mohu dodatečně přiřadit účet příjemce k už
zadané transakci?
Účet příjemce dodatečně zadáte přes záložku „Historie
transakcí“,
kde
dvojklikem
rozkliknete
řádek
s provedenou transakcí (případné kliknete na malou
šedou šipku na pravé straně v řádku transakce). Tím se
dostanete detailu obchodu, kde kliknete na „Odchozí
platby“. Následně se Vám níže zobrazí možnost „Přidat
příjemce“, kde bude možné zvolit cílový účet nebo účty
pro danou transakci.
V tomto kroku zvolíte účet příjemce a částku, která mu
má odejít (směněné prostředky je možné rozdělit na tolik
plateb, kolik potřebujete odeslat).

Co mám zadat do variabilního symbolu a důvodu
platby?
Variabilní symbol již zadáváte podle požadavků příjemce
pro identifikace, kterou k dané platbě požaduje (pole
nesmí být prázdné).
Důvod platby je nutné vyplnit z legislativních důvodů.
Můžete zde však uvést libovolný důvod jako např. směna,
faktura apod.
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K čemu slouží příjemce a kde ho zadám?
Ve Vašem profilu je možné zadávat jednotlivé účty příjemců na
kartě „Příjemci“. K provedené směně si následně volíte ze
seznamu příjemců ten, na který si budete přát směněné
prostředky odeslat.

Jaký je formát zadávání údajů?
Je potřeba vyplnit veškerá políčka, jako vidíte na ukázkovém
obrázku. Číslo účtu a IBAN je nutné zadávat bez mezer, kód
banky se zadává separátně do pole vlevo dole (nezadávat do
čísla účtu).
Ve formuláři volíte, zda se jedná o fyzickou osobu (vyplňujete
jméno a příjmení, pole „Název společnosti“ zůstane prázdné)
nebo právnickou osobu (vyplňujete název společnosti, pole
„Jméno“ a „Příjmení“ zůstane prázdné).
U některých zahraničních příjemců znáte např. jen IBAN, číslo
účtu tedy nevyplňujete. V závislosti na zemi banky příjemce
naopak můžete dostat doplňující údaj jako např. ABA kód pro
banky v USA, který je nutné uvést.
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Kde T-PIN využijete?
T-PIN je heslo, kterým Vás ověříme při zadávání směny
prostřednictvím telefonického rozhovoru nebo při
některých změnách v nastavení Vašeho Roklen účtu.
Kde najdu svůj T-PIN?
Zapomenuté telefonické heslo můžete lehce najít po
přihlášení na našich stránkách. Stačí, když v pravém
horním rohu kliknete na jméno Vašeho Roklen účtu a
následně kliknete na „Nastavení“. Zobrazí se Vám nová
stránka, kde na horní liště najdete záložku „Hesla“.
Následně se Vám zobrazí Váš T-PIN, který můžete
v případě potřeby i editovat.
Jak správně zadat nový T-PIN (formát)
T-PIN je 8-místní alfanumerické heslo (může obsahovat
písmena nebo číslice, případně jejích kombinaci). Heslo
zvolte ideálně tak, aby pro Vás bylo lehce
zapamatovatelné. Jestli si přejete zadat heslo kratší než
8 znaků, zbylé místa vyplňte pomlčkou (např. heslo
abc123, zapíšete ve tvaru abc123--)
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Proč je status transakce „Čekáme na úhradu“ když
jsou peníze už na mém Roklen multiměnovém účtu?
Po zadání směny se transakce zobrazuje se statusem
„Čekáme na úhradu“ až do doby, než se celý obchod
vypořádá. Jestli jste peníze na směnu odeslali nebo je
dokonce už máte na Vašem Roklen multiměnovém účtu,
žádný další krok z Vaší strany není potřeba udělat.
Stačí počkat, až se transakce vypořádá (proběhne směna
na jinou měnu). Následně se status transakce změní na
„Transakce vypořádána“ a Vaše peněžní prostředky
budou připsány na Váš Roklen multiměnový účet nebo
odeslány na příjemce, kterého/které jste si u transakce
zvolili.

xxxxxxxxxZpět na seznam dotazůxxxxxxxxx

Ceník služeb

Odchozí platby

Dokumenty ke stažení

Seznam bankovních účtů

