Zmeny v overovaní prístupu
Vážená pani, vážený pán,
radi by sme Vás touto cestou informovali o zmenách, ktoré zavádzame v oblasti overovania prístupu a
autorizácii operácií v našej obchodnej aplikácii WebTrader. Naším cieľom je optimálna kombinácia bezpečnosti
klientskych aktív (peňazí a cenných papierov), spoločne so zachovaním jednoduchosti a intuitívnosti pri
ovládaní našej aplikácie. Preto dochádza s platnosťou od 23. septembra 2015 k nasledovným zmenám:

Klienti, prihlasujúci sa z osobného počítača či notebooku, teda zo zariadenia
podporujúceho bezpečnostný certifikát
Pri prihlásení na adrese https://webtrader.patria-direct.cz/ už NIE JE nutné zadávať autorizačný kód (vo forme
šesťmiestny kódu z bezpečnostného kľúča, či sms). Prihlásenie prebieha len na základe vyplnenia
Užívateľského mena a Hesla. V rámci prihlasovacieho dialógu už pole pre vloženie autorizačného kódu nie je
zobrazované.





Pri nižšie uvedených typoch pokynov zavádzame tzv. ADAPTÍVNU autorizáciu. To znamená, že
autorizácia formou autorizačného kódu je požadovaná LEN pri prvom takomto pokynu. Druhý a ďalší
pokyn z nižšie uvedeného zoznamu už autorizáciu formou autorizačného kódu nepožaduje. Táto
funkcionalita sa ruší v prípade a) ukončenia seansy formou odhlásenia z aplikácie, b) pri zatvorení
danej záložky v internetovom prehliadači a c) pri vypnutí celého webového prehliadača.
Typy pokynov s ADAPTÍVNOU autorizáciou:
o Obchodný pokyn s cennými papiermi,
o Menová konverzia
o Interný prevod cenných papierov
o Interný prevod peňazí na Patria FOREX
o Interný prevod peňazí na úverový účet
o Storno už podaného pokynu





Príklad: Klient sa prihlási do aplikácie za použitia Užívateľského mena a Hesla - autorizačný kód v tomto
bode nie je požadovaný. Klient zadáva nákupný pokyn na akcie ČEZ - autorizačný kód je požadovaný.
Klient ruší zadaný nákupný pokyn na akcie ČEZ - autorizačný kód nie je požadovaný. Klient vkladá nový
nákupný pokyn na akcie ČEZ - autorizačný kód nie je požadovaný. Klient si chce zmeniť Heslo autorizačný kód je požadovaný.
Všetky ostatné typy pokynov (zmeny kontaktných údajov, zmeny osobných údajov, zmeny
prihlasovacích údajov a hesiel, atď.) sú vždy overované pomocou autorizačného kódu.

Klienti, prihlasujúci sa z mobilného zariadenia (smartphone, tablet), teda zo
zariadení nepodporujúceho bezpečnostný certifikát
Pri prihlásení na adrese https://webtrader.patria-direct.cz/ už NIE JE nutné zadávať autorizačný kód (vo forme
šesťmiestny kódu z bezpečnostného kľúča, či sms). Prihlásenie prebieha len na základe vyplnenia
Užívateľského mena a Hesla. V rámci prihlasovacieho dialógu už pole pre vloženie autorizačného kódu nie je
zobrazované.




Všetky pokyny (ako obchodné, tak nekomerčného) zadávané do aplikácie Patria Direct WebTrader z
mobilného zariadenia sú vždy overované autorizačným kódom generovaným pomocou
bezpečnostného kľúča alebo zaslaným vo forme SMS.
Z mobilného zariadenia nie je možné zmeniť prihlasovacie údaje pre Patria Direct ani pre Patria Forex.

Veríme, že vyššie uvedené zmeny prispejú k rychlejšej a komfortnejšej obsluhe internetovej obchodnej
aplikácie Patria Direct WebTrader pri zachovaní vysokej miery zabezpečenia. Ak budete mať v tejto súvislosti
akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať odd. Customer Care na tel. 221 424 142 alebo na emaile cc@patriadirect.cz.

