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pozitivno & sodobno
spletno bančništvo

positiv & solide
online

POSO Online Banking* je več kot le spletno bančništvo. To je vaš osebni finančni portal – 
tako individualen kot vi. 

Zdaj lahko izkoristite inovativne funkcije raznih paketov.

Vsi produkti na en pogled


POSO Online Banking

Basis

Vse standardne funkcije za 
preprosto  in varno spletno 

bančništvo


POSO Online Banking

Premium

Vaš osebni finančni portal z dodatno 
kategorizacijo prometa in paketom 

za plačila po vsem svetu


POSO Online Banking

Premium Plus

Najobsežnejši Mein ELBA servis za 
profesionalno spletno bančništvo

Obvestilo: Obseg funkcij pri POSO Online Banking-App lahko odstopa od navedenega obsega.

Več  informacij o paketih in dodatnih funkcijah najdete v POSO Online Banking portalu, pri točki menija 
»Spletne ponudbe – Online Angebote«. Za vprašanja vam je na voljo tudi vaš svetovalec.

*spletno bančništvo

Vse funkcije paketa Premium 
Terminska nakazila (izvedba do 
200 dni v prihodnosti)
SEPA direktne bremenitve 
(direktna bremenitev zahtevkov 
za plačilo)
Podpis MBS-(Multi Bank Stan-
dard)-plačilnih nalogov
Promet na računu do 7 let

 
+ 

+ 

+ 

+ 

Vse funkcije paketa Basis
Promet na računu do 3 leta
Finančno stanje vključno s 
kategorizacijo prometa
Razširjeni plačilni promet 
vključno z ekspresnim plačilom, 
nakazilom na finančni urad in 
plačilom po vsem svetu
Terminska nakazila (izvedba do 
100 dni v prihodnosti)
Pregled vrednostnih papirjev s 
pomočjo grafičnega prikaza

 
+ 
+ 

+ 

+

+ 

Prikaz vseh računov, kartic in 
depojev
Prikaz zavarovanj
SEPA plačila in nalogi za vred-
nostne papirje
Terminska nakazila (izvedba do 
35 dni v prihodnosti)
Varen kontakt z vašim svetoval-
cem

 



 



 

POSO Online Banking paketi



www.poso.at

Prikaz vseh računov, kartic in depojev
S preglednim prikazom prometa in funkcijo iskanja zlahka ohranite pregled vseh svojih računov, kartic (debetne- in 
kreditne kartice) in depojev. 
Prikaz zavarovanj
Pregleden prikaz vseh aktualnih zavarovalnih pogodb (podrobnosti o pogodbi, informacije o dnevni višini premije, 
ritmu plačil ter ugodnostnem bonusu).
SEPA plačila in nalogi  za vrednostne papirje
Enostavno in udobno, le z nekaj kliki lahko pripravite SPEA nakazila, trajnike, terminska nakazila in naloge za vred-
nostne papirje.
Terminska nakazila 
Izvedba do 35 dni v prihodnosti
Varen kontakt z vašim svetovalcem
Dogovorite se z vašim svetovalcem za sestanek ali telefonski pogovor. Koristite POSO Online Banking kot komunika-
cijski kanal z najvišjim varnostnim standardom,  preko katerega svojemu svetovalcu lahko posredujete tudi zaupne 
dokumente in informacije. 
Čisto osebno
Konfigurirajte svojo začetno stran in personalizirajte vaše nalogodajalce, račune in depoje.
Pregled vseh dokumentov 
Aktualne izpiske računov in depojev najdete v centralni odlagalni polici kot pdf-dokument, za prenos in tiskanje

Vse standardne funkcije za preprosto  in varno spletno poslovanje


 

 

 

 





POSO Online Banking Basis 

POSO Online Banking Premium 

Vse funkcije paketa Basis
Promet na računu do 3 leta
Podaljšajte pregled prometa na računu na 3 leta. Prikaz prometa imate tako dalj časa na razpolago.
Finančno stanje
Pridobite si boljši pregled nad vašimi financami. S pomočjo preglednih statistik in kategorizacije prometa lahko 
optimalno urejate svoje finance. 
Razširjeni plačilni promet 
Ekspresno nakazilo, hitro nakazilo, nakazilo na finančni urad, plačilo po vsem svetu, plačilo v tuji valuti – s tem funk-
cijskim paketom lahko na spletu koristite vse premium-funkcije plačilnega prometa.
Terminska nakazila 
Izvedba do 100 dni v prihodnosti

Vaš osebni finančni portal z dodatno kategorizacijo prometa in s paketom za plačila po vsem svetu



 

 

 

POSO Online Banking Premium Plus 

Vse funkcije paketa Premium
Terminska nakazila
Izvedba do 200 dni v prihodnosti
SEPA direktne bremenitve 
Svoje stranke lahko avtomatizirano bremenite za odprte terjatve s postopkom SEPA-direktne bremenitve in tako 
skrajšate plačilni rok. 
Podpis MBS-(Multi Bank Standard)-plačilnih nalogov
Nakazila, ki jih je pripravil sodelavec vašega podjetja ali davčni svetovalec preko ELBA-business, lahko podpišete 
kadarkoli in kjerkoli – neverjetno udobno. 
Promet na računu do 7 let
Podaljšajte pregled prometa na ruačunu na 7 let. Prikaz prometa imate tako dalj časa na razpolago. 

Najobsežnejši servis za profesionalno spletno poslovanje.
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