
Érdeklődés gombra kattintva azonnal kapcsolatba kerülhet ügyintézőnkkel, aki általános

tájékoztatást ad a Banki termékekről, szolgáltatásokról.

Tanácsadás gombra kattintva lehetősége nyílik Bankunk pénzügyi tanácsadási

szolgáltatásait igénybe venni.

Ügyintéző gombra kattintással a NetBanki azonosítás után /felhasználói azonosító,

jelszó / a mobiltelefonra sms-ben megküldött egyszer jelszó használatával a videóbankban a

számlájával kapcsolatban teljes körű felvilágosítást kap, banki tranzakciókat végezhet

A témához kapcsolódó banki dokumentum az eszközre/gépre küldhető, mely a beszélgetés

alatt megnyitható vagy letölthető

Számlainformációk kérése (számlaegyenleg, számlatörténet, kivonat, napi teljesített

tranzakciók, könyvelésre váró tételek, stb. · Forint átutalás indítása . Átvezetés számlák

között . Deviza átutalási megbízás . Betét lekötés/feltörés . Sárga csekk befizetés .

Rendszeres átutalási megbízás indítás .  Felhatalmazás csoportos beszedés teljesítésére
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CHAT azonnali üzenetküldés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Azonosításhoz a jelszót arra a telefonra kap, ami a banknál regisztrálva van                                                                                                                                                                                                     

Banki tranzakciók

Technikai követelmények

Apple tablet és 

mobiltelefon

iPodTouch 4. generáció vagy újabb

iPad 2, new iPad, vagy újabb

iPad Mini

iPhone4S, iPhone5 vagy újabb

iOS 5.x vagy újabb 

Fülhalgató használata ajánlott a 

megfelelő hangminőség 

érdekében!
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Banki tranzakciók

Asztali PC                                                          

Laptop

A szolgáltatás olyan, webkamerával 

ellátott, Internetképes személyi 

számítógépeken keresztül érhető el, 

melyek megfelelnek a rendszer 

technikai követelményeinek. A 

szolgáltatás honlapján könnyedén 

ellenőrizheti, hogy számítógépe 

alkalmas-e a szolgáltatás teljes körű 

igénybevételére.

www.bao.hu

Fülhalgató használata ajánlott a 

megfelelő hangminőség 

érdekében!
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Dokumentum küldés                                                                                                                                

Banki tranzakciók

Android tablet és 

mobiltelefon   

Android 2.2-es operációs rendszer, 

vagy újabb

ARMv7 CPU architektúra, vagy újabb 

Minimum 800 Mhz processzor

Minimum 500MB RAM

előlapi kamera

Fülhalgató használata ajánlott a 

megfelelő hangminőség 

érdekében!

GRÁNIT Bank VIDEÓBANK Szolgáltatás

Nyitvatartás:  hétfő-péntek:  08:00 -  21:00

Használati Tudnivalók

Használati funkciók


