Mrkli sme sa na to, koľ ko času ušetríte s našimi šikovnými službami
Minúta sem, minúta tam, mohlo by sa zdať, že to zas taký rozdiel nie je. Ale keď sa to spočíta, je to aj 15 minút týždenne, ktoré môžete
venovať niečomu, čo vás baví. Stačí robiť veci inak, než ste boli predtým zvyknutí, a dať prednosť šikovným riešeniam v tejto tabuľke.
Čo potrebujem vyriešiť

Koľ kokrát za rok

Šikovné riešenie

Založenie účtu

0,07

Zakladanie účtu zvládnem plne online
z pohodlia domova

Prevod účtu do novej banky

0,07

Platba faktúr
Autorizácia operácie

Ako dlho to trvá (s)

Oldschool riešenie

Ako dlho to trvá (s)

Koľ ko času ušetrím (s)

300

Musím zájsť do pobočky, kde spolu
s bankárom založím účet

540

16

Všetko za mňa urobí banka pomocou kódexu mobility,
nič nemusím riešiť

180

Čaká ma manuálny prevod zostatku na nový účet,
prestavenie všetkých trvalých platieb a inkás
a uzavretie účtu v starej banke

600

28

7,15

Naskenujem QR kód, všetky údaje sa mi vyplnia samy
a ja len potvrdím odoslanie

2

Prepisujem čísla účtu príjemcu a kontrolujem preklepy

25

165

52,70

Potvrdím transakciu na dve kliknutia vďaka mobilnej
autorizácii

4

Prepisujem dlhé SMS kódy

10

316

5

Hľadám bankomat svojej banky a vyberám hotovosť

45

208

300

16

20

21

300

330

Výber hotovosti

5,19

Vyberám z akéhokoľvek bankomatu zadarmo, priložím
kartu a vyberám bezkontaktne

Zmena údajov

0,08

Údaje zmením sám online v apke

Prevod medzi vlastnými účtami

1,37

Prevod peňazí na vlastný účet vybavím na dve kliknutia

5

Prepisujem číslo účtu a následne kontrolujem preklepy

Trvalý príkaz

1,20

Vytvorím si jeden trvalý príkaz jednoducho v apke
a nemusím sa každý mesiac stresovať

25

Každý mesiac hľadám a vypisujem údaje
ku každej platbe

Jednorazová platba

7,15

Môžem poslať platbu na telefónne číslo príjemcu
bez nutnosti zisťovania jeho čísla účtu

10

Čaká ma zisťovanie údajov, prepisovanie čísla účtu
príjemcu a kontrola preklepov

25

107

Spojenie sa s bankou

0,13

Spojím sa s operátormi cez chat v apke bez nutnosti
overovania totožnosti

10

Musím googlovať čísla a volať na kontaktnú linku,
kde overujú moju totožnosť

60

7

Cesta do zahraničia

0,87

Hotovosť nad 70 € vyberám z akéhokoľvek
bankomatu na svete zadarmo

2

Zisťujem, aký kurz je výhodný, musím do zmenárne
po hotovosť

300

259

Žiadosť o úver

0,03

Úver získam plne online z pohodlia domova – stačí
podpísať SMS správou

180

Žiadosť o úver musím podpísať osobne v pobočke

600

14

Opakovaná platba

7,15

Stačí mi dohľadať staršiu transakciu v histórii platieb
a zvoliť možnosť „Opakovať platbu“

20

Zisťujem údaje, prepisujem čísla účtu príjemcu
a kontrolujem preklepy

45

179

Zmena PIN kódu ku karte

0,17

Zmenu PIN kódu ku karte vyriešim v apke pár kliknutiami

15

Hľadám bankomat svojej banky, v ktorom si budem
môcť zmeniť PIN ku karte

50

6

85,20

Prihlásim sa do apky vďaka skenu odtlačku prsta
alebo tváre

1

Pre prihlásenie do internet bankingu musím zadať
svoje prihlasovacie meno, heslo a opísať komplikovaný
SMS kód

28

2 300

0,03

Koľko si môžem požičať, sa dozviem za pár sekúnd;
v apke na mňa čaká predschválená pôžička

5

Pre zistenie úverových možností musím osobne
do pobočky, kde mi bankár dá informácie

120

4

12,00

Stačí využiť filtre v histórii operácií a transakcia je na svete

8

Stiahnutie výpisu z účtu a hľadanie transakcie riešim
manuálne

60

624

Prevod na sporiaci účet

0,89

Peniaze si odkladám automaticky na sporiaci účet pri
každej platbe kartou vďaka mSporeniu

0

Keď si chcem previesť peniaze na sporenie, musím to
urobiť ručne, keď si spomeniem

15

13

Online platba kartou

91,99

Číslo karty si odkryjem jednoducho
v apke pár kliknutiami

13

Hľadám peňaženku a platobnú kartu pre online platbu

30

1 564

0,25

Vďaka virtuálnym kartám nemusím čakať na doručenie,
ale môžem platiť hneď po objednaní v apke

60

Čakám na doručenie novej karty

172 800

43 185

12,00

Všetko zvládnem v apke na 3 kliknutia

18

Zadávam splátky manuálne v internet bankingu

45

324

0,09

Kartu si zablokujem sám za pár sekúnd v apke

21

Hľadám číslo na kontaktnú linku banky a následne
musím volať, aby sa zablokovala stratená karta

180

14

Prihlásenie do účtu

Žiadosť o úver
Hľadanie transakcie

Objednanie novej karty
Splátka kreditky
Blokácia karty

100

Zmenu údajov riešim osobne v pobočke

Úspora času za rok (min.)
799,67
Úspora času za týždeň (min.)
15,38

