Změna v procesu autorizace
Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o změnách, které zavádíme v oblasti ověřování přístupu a autorizaci
operací v naší obchodní aplikaci WebTrader. Naším cílem je optimální kombinace bezpečnosti klientských aktiv
(peněz a cenných papírů), společně se zachováním jednoduchosti a intuitivnosti při ovládání naší aplikace.
Proto dochází s platností od 23. září 2015 k následujícím změnám:

Klienti, přihlašující se z osobního počítače či notebooku, tedy ze zařízení
podporujícího bezpečnostní certifikát
Při přihlášení na adrese https://webtrader.patria-direct.cz/ již NENÍ nutné zadávat autorizační kód (ve formě
6ti místného kódu z bezpečnostního klíče, či sms). Přihlášení probíhá jen na základě vyplnění Uživatelského
jména a Hesla. V rámci přihlašovacího dialogu již pole pro vložení autorizačního kódu není zobrazováno.





U níže uvedených typů pokynů zavádíme tzv. ADAPTIVNÍ autorizaci. To znamená, že autorizace
formou autorizačního kódu je požadována POUZE při prvním takovém pokynu. Druhý a další pokyn
z níže uvedeného seznamu již autorizaci formou autorizačního kódu nepožaduje. Tato funkcionalita se
ruší v případě a) ukončení seance formou odhlášení z aplikace, b) při zavření dané záložky
v internetovém prohlížeči a c) při vypnutí celého webového prohlížeče.
Typy pokynů s ADAPTIVNÍ autorizací:
o Obchodní pokyn s cennými papíry
o Měnová konverze
o Interní převod cenných papírů
o Interní převod peněz na Patria FOREX
o Interní převod peněz na úvěrový účet
o Storno již podaného pokynu





Příklad: Klient se přihlásí do aplikace za použití Uživatelského jména a Hesla – autorizační kód v tomto
bodě není požadován. Klient zadává nákupní pokyn na akcie ČEZ – autorizační kód je požadován. Klient
ruší zadaný nákupní pokyn na akcie ČEZ – autorizační kód není požadován. Klient vkládá nový nákupní
pokyn na akcie ČEZ – autorizační kód není požadován. Klient si chce změnit Heslo – autorizační kód je
požadován.
Všechny ostatní typy pokynů (změny kontaktních údajů, změny osobních údajů, změny přihlašovacích
údajů a hesel, atd.) jsou vždy ověřovány pomocí autorizačního kódu.

Klienti, přihlašující se z mobilního zařízení (smartphone, tablet), tedy ze
zařízení nepodporujícího bezpečnostní certifikát
Při přihlášení na adrese https://webtrader.patria-direct.cz/ již NENÍ nutné zadávat autorizační kód (ve formě
6ti místného kódu z bezpečnostního klíče, či sms). Přihlášení probíhá jen na základě vyplnění Uživatelského
jména a Hesla. V rámci přihlašovacího dialogu již pole pro vložení autorizačního kódu není zobrazováno.




Všechny pokyny (jak obchodní, tak neobchodní) zadávané do aplikace Patria Direct WebTrader
z mobilního zařízení jsou vždy ověřovány autorizačním kódem generovaným pomocí bezpečnostního
klíče nebo zaslaným ve formě SMS.
Z mobilního zařízení není možné změnit přihlašovací údaje pro Patria Direct ani pro Patria Forex.

Věříme, že výše uvedené změny přispějí k rychlejší a komfortnější obsluze internetové obchodní aplikace Patria
Direct WebTrader při zachování vysoké míry zabezpečení. Pokud budete mít v této souvislosti jakékoliv dotazy,
neváhejte kontaktovat odd. Customer Care na tel. 221 424 142 nebo na emailu cc@patria-direct.cz.

