HELIOS QRkni.cz
Dnes je QR platba ten nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak bez rizika chyb a bez ručního
přepisování dat zpracovat příkaz k úhradě.
Setkáte se s ním na fakturách, vyúčtováních, ale i při placení služeb nebo v restauracích.
K platbě vám stačí chytrý telefon s mobilní bankovní aplikací.

S QRkni.cz platbu zadáte v 5 snadných krocích
• Vyhledáte úřad nebo organizaci, kde potřebujete vybraný poplatek uhradit
• Zadáte své rodné číslo
• Aplikace vám zobrazí QR kódy pro vaše poplatky
• Spustíte svou mobilní bankovní aplikaci
• Načtete QR kód a platbu potvrdíte

helios.eu/Fenix

QRkni.cz

Už nepotřebujete tisknout složenky ani posílat e-maily
Doba tištěných složenek je dávno pryč. Většina lidí už vlastní „chytrý telefon“ a má na něm mobilní
bankovnictví. Využijte chytré technologie ve svůj prospěch a nechte své poplatníky snadno
a hravě zaplatit.
Stačí v obecních novinách zveřejnit odkaz na web. Třeba pomocí QR kódu!

Je to bezpečné?
Aplikace nezobrazuje žádné osobní údaje, které byste sami nezadali a žádné údaje neukládá.
Zobrazené platební údaje jsou personifikované pouze přes variabilní symbol (VS).
QR kód tedy obsahuje variabilní symbol plátce, číslo bankovního účtu konkrétního úřadu nebo
organizace, který je navázaný na daný poplatek a částku obvykle za jednu osobu a celé
poplatkové období.
V případě, že by někdo cizí zadal do aplikace vaše rodné číslo, nezjistí žádný osobní údaj (např.
adresu nebo výši případného nedoplatku).

Jak si jako občan mohu ověřit, že jsou údaje v QR kódu správně?
Obvykle jsou všechny údaje, kromě konkrétního variabilního symbolu, uvedeny na webových
stránkách úřadu nebo organizace, která poplatek vybírá.
Někdy je potřeba trochu více hledat, protože u místních poplatků jsou údaje uvedené v obecně
závazných vyhláškách. A to za občana vyřeší naše QRkni.cz!

Nastavení raz, dva, tři
Rozhodli jste se podpořit výběr poplatků rychlým a snadným způsobem? Není nic snazšího než se
domluvit s konzultantem HELIOS Fenix na realizaci. Nastavení je dříve než napočítáte do tří.
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