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Ponúkané služby

Informácia o zostatku na účte:
Ak si želáte získať informáciu o zostatku na Vašom účte vedenom
v OTP Banke Slovensko, a.s. prostredníctvom Vášho mobilného telefónu,
zašlite na telefónne číslo Vášho mobilného operátora SMS správu
v nasledujúcom formáte:
S medzera číslo účtu
Následne obdržíte z banky SMS správu o zostatku na Vašom účte.

Informácia o kurze vybraných mien:
Ak si želáte získať informáciu o aktuálnom kurze niektorej z vybraných
mien v zmysle kurzového lístka OTP Banky Slovensko, a.s., zašlite SMS
správu v nasledujúcom formáte:
K medzera kód meny
- kód meny - skratka meny na tri znaky (napr. pre maďarské forinty
požite skratku HUF).
Následne obdržíte z banky SMS správu vo formáte:
Kurz kód meny Valuty N: hodnota nákup S: hodnota stred P: hodnota
predaj Devízy N: hodnota nákup S: hodnota stred P: hodnota predaj
Dňa: dátum platnosti kurzového lístka .

Dočasná jednorazová zmena POS limitu platobnej karty:
Ak si želáte jednorazovo zmeniť POS limit Vašej platobnej karty, zašlite
SMS správu vo formáte:
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ZL medzera <číslo účtu> medzera <číslo platobnej karty>medzera
<suma>
- číslo účtu – účet, ku ktorému bola vydaná platobná karta, na ktorej
požadujete zmeniť POS limit
- číslo platobnej karty – číslo platobnej karty (16 znakov)
- suma – čiastka, do výšky ktorej požadujete jednorazovo uskutočniť
platbu prostredníctvom svojej platobnej karty (môže byť maximálne do
výšky sumy prostriedkov k dispozícii na Vašom účte).
Následne obdržíte z banky SMS správu, potvrdzujúcu zmenu limitu.
Nový limit je platný do vykonania prvej transakcie, avšak maximálne po
dobu jednej hodiny.
Potom bude automaticky obnovená výška posledne nastaveného
dlhodobého POS limitu.

Zablovanie prístupu do internet bankingu
Ak si želáte zablokovať prístup do internet bankingu, zašlite SMS správu
vo formáte:
B medzera <PID>
- PID číslo, ktorému chcete zablokovať prístup do IB
V prípade chybného formátu správy obdržíte z banky SMS správu o chybe.
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