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Ideálny spôsob bankovania počas karantény? Mobilná aplikácia
Aktuálna situácia ukazuje, že digitálny kanál je z pohľadu prevencie a bezpečnosti
najvhodnejším spôsobom na správu financií. Vďaka nemu môžeme ostať doma,
nevystavujeme sa riziku nákazy a všetky potrebné služby denného bankovníctva
vybavíme pár klikmi.
Vďaka mobilným bankovým aplikáciám vieme veľa vecí riešiť na diaľku, a tak sú pre
nás hlavne v týchto časoch užitočnými pomocníkmi. Z domu vybavíme nielen
základné finančné potreby, ale vieme spravovať aj svoje úspory, prípadne si požičať.
“Práve v dnešných časom môže byť užitočná napríklad aj možnosť previesť si
našetrené úspory z finančnej rezervy na bežný účet. Vďaka mobilnej aplikácii ich
môžeme mať k dispozícii prakticky obratom a využiť ich podľa potreby,“ vysvetľuje
výhody mobilného bankovníctva Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.
Aké ďalšie úkony možno realizovať prostredníctvom mobilnej aplikácie?
-

Zistiť stav prostriedkov na účte.
Poslať peniaze, resp. zadať platobný príkaz.
Zaplatiť faktúru prostredníctvom QR kódu alebo čiarového kódu.
Založiť si trvalý príkaz a potom ho spravovať.
Pozrieť si všetky prichádzajúce aj odoslané platby v histórii transakcií.
Vytvoriť si sporenie a spravovať svoje úspory.
Požičať si peniaze, resp. načerpať spotrebný úver.
Využívať odmeňovacie programy a zľavy.
Zablokovať kartu alebo nastaviť si limity.
V reálnom čase prostredníctvom push notifikácií sledovať všetky
prichádzajúce a odchádzajúce platby.
A ďalšie.

Aktuálna situácia mení naše správanie, každodenné fungovanie, ale aj spôsob
práce. Spoločným menovateľom väčšiny týchto aktivít sa stala naša domácnosť.
Dnešok však predstavuje aj príležitosť na nové nápady, spôsoby sebarealizácie či
osvojovanie nových technológií a návykov v oblastiach, na ktoré sme zatiaľ
nereflektovali: “Pre tých, pre ktorých bol fyzický kontakt pri riešení bankových
záležitostí doteraz prioritou, môže byť tak ideálny čas vyskúšať si digitálny kanál,“
uzatvára Gáliková.
O 365 bank:
Sme banka pre dnešných ľudí. Veríme, že súčasné technológie nám umožňujú byť pre klienta naozaj užitočnými.
Stačí len zapnúť si smartfón. Preto na Slovensko prinášame bankovníctvo, ktoré je postavené na princípe „mobile
first“. V centre všetkého, čo robíme, je klient. Bankovníctvo budujeme tak, aby bolo preňho jednoduché, príjemné
na používanie a inteligentné. Našou ambíciou je byť takou bankou, ktorú budete chcieť používať každý deň. Viac
na www.365.bank
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