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VÍTÁME VÁS!

Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební 
spořitelny a.s. (dále jen „RSTS“) pro práci s první 
aplikací internetového servisu s aktivními 
operacemi pro stavební spoření v České republice, 
ve které je kromě pasivního náhledu umožněno 
také provádět změny identifikačních, kontaktních 
i smluvních údajů a aktivní peněžní operace 
na Zlatých účtech.

A to vše můžete provádět na účtech svých i na účtech 
vašich nezletilých potomků, u jejichž produktů jste 
v RSTS vedeni jako zákonní zástupci.

Vámi provedené změny či transakce budou po řádném 
potvrzení prostřednictvím registrovaných kontaktů 
zpracovány, a to bez nutnosti vyplňování papírových 
formulářů nebo osobní návštěvy na poradenském 
místě – vše zařídíte pěkně z tepla a pohodlí svého 
domova…

JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP  
DO APLIKACE?

Stačí se podívat na internetové stránky  
https://sis.rsts.cz/cibis-web a kliknout 
na „Registrace“. Po vyplnění všech údajů  
ve „Smlouvě o internetovém servisu (SIS)“ stačí 
tento dokument vytisknout, nechat si ověřit podpis 
vaším finančním poradcem RSTS nebo nechat 
ověřit váš podpis úředně.

Nejsme byrokrati – ověření je nutné z důvodu ochrany 
vašich údajů i vašich financí!

Poté zašlete vyplněnou a podepsanou Smlouvu 
o internetovém servisu s vaším ověřeným  
podpisem na naši adresu:

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Koněvova 2747/99
130 45 Praha 3

Do několika dnů obdržíte na váš registrovaný 
e-mail uživatelské jméno a na registrovaný mobilní 
telefon odešleme prvotní heslo pro přihlášení 
do internetového servisu. Heslo si při prvním 
přihlášení snadno změníte, internetový servis 
vás k tomu sám vyzve.

POTŘEBUJETE S TÍM PORADIT?

Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 11 22 11
ve všední dny od 8.00 hod do 20.00 hod nebo
e-mailem na adrese rsts@rsts.cz.
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NEPAMATUJETE SI HESLO?

Klikněte na „Zapomenuté heslo“.

Systém vás vyzve k autorizaci – vyplníte své 
uživatelské jméno (obdrželi jste ho od nás  
na váš registrovaný e-mail), další uvedené  
údaje a kliknete na „Požádat o obnovení“.

Na číslo vašeho registrovaného mobilního 
telefonu obratem odešleme nové heslo 
pro přihlášení do internetového servisu.  
Internetový servis vás následně vyzve  
ke změně hesla.

JAKÝ PROHLÍŽEČ POUŽÍVAT?
Aplikaci můžete samozřejmě ovládat pomocí webového prohlížeče. 
Podporované prohlížeče jsou:

› Internet Explorer 11 a vyšší

› Google Chrome 71.0 a vyšší 

› Mozzila Firefox 63.0 a vyšší

APLIKACI SI MŮŽETE PŘIZPŮSOBIT!

V sekci „Nastavení“ můžete aplikaci přizpůsobit svým potřebám. Například nastavit 
počet zobrazovaných položek na stránce nebo si zvolit, zda chcete dostávat kopie 
upozornění na svůj registrovaný e-mail.

Dále si můžete nastavit, že všechny výpisy z vašich produktů vám budou vytvářeny 
zdarma v elektronické verzi (PDF) – volba „Elektronický výpis“ a budou pro vás
k dispozici v Internetovém servisu. Výpisy a Potvrzení vám nebudou nadále zasílány 
poštou.

Uživatelské jméno, které vám bylo přiděleno v podobě kódu můžete změnit na libovolné 
vlastní, které si snadněji zapamatujete. Kdykoliv si zde v budoucnu můžete změnit
heslo a vybrat si takové, které si budete dobře pamatovat.
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ABYSTE SE NEZTRATILI!

Napříč celou aplikací jsou rozmístěni pomocníci 
ve formě „bublinkové“ nápovědy. Stačí jen najet 
kurzorem na neznámý pojem a za malou chvíli se 
objeví vysvětlení.

POTŘEBUJETE PORADIT ...

... s podmínkami produktů, s modelováním?

V tomto okně najdete kontakty na svého finančního 
poradce, případně můžete poslat zprávu klientskému 
centru RSTS. Se svými dotazy se můžete obrátit také 
na bezplatnou infolinku 800 11 22 11.

... při potížích technického rázu?

Při potížích s aplikací, přihlášením apod. kontaktujte bezplatnou infolinku 800 11 22 11 ve všední dny  
od 8.00 hod. do 20.00 hod. nebo zašlete e-mail na adresu rsts@rsts.cz.
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CO V INTERNETOVÉM SERVISU 
RSTS NAJDETE?

V sekcích aplikace se můžete pohybovat přes záložky umístěné v horní liště nebo můžete využít levého menu, 
které se přizpůsobuje aktuálně vybrané sekci nebo konkrétnímu produktu.

Mezi zajímavé informace a možnosti patří zejména:

Přehled produktů a informace o klientovi 
– v aplikaci naleznete veškeré informace o svých platných, 
ale i ukončených produktech RSTS a spolu s tím identifikační 
či kontaktní údaje ke své osobě.

Žádost o novou smlouvu  
– přes svůj účet můžete sobě, ale i komukoliv jinému založit 
rychle a jednoduše novou smlouvu o stavebním spoření.

Pokyn k čerpání úvěru  
– v případě, že máte u nás uzavřen úvěr, můžete 
prostřednictvím aplikace podat pokyn k jeho čerpání. 

Změna údajů 
– prostřednictvím aplikace si můžete také aktualizovat 
parametry smlouvy o stavebním spoření nebo své 
identifikační a kontaktní údaje.

Modelování  
– jednoduše si zde namodelujete průběh svého stávajícího 
nebo úplně nového stavebního spoření či úvěru.

Užitečné informace  
– v rámci aplikace vám budou doručovány potřebné zprávy a 
„na míru“ připravované nabídky, ale je zde pro vás připravena 
i možnost aktivní komunikace s finančním poradcem nebo 
klientským centrem RSTS.

Výpisy z účtů, potvrzení o zaplacených úrocích, 
zadané i provedené finanční transakce 
– všechno rychle, přehledně a na jednom místě.
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Přehled produktů a informace o klientovi
Pod touto záložkou se vám otevře seznam všech vašich platných produktů u RSTS, 
které jsou opatřeny jménem klienta pro lepší orientaci v případě, že máte v rodině více 
účtů.

V „Modelování“ si můžete namodelovat průběh fiktivního spoření či úvěru.
Dále se snadno dostanete na přehled všech dostupných „Výpisů a potvrzení“. 
Můžete zaevidovat sobě nebo svým přátelům základní údaje pro uzavření nové  
smlouvy o stavebním spoření v „Žádosti o novou smlouvu“.

U takto      označeného produktu můžete přes prolinky 
(podtržený údaj) nahlédnout na detailní informace 
o smlouvě, resp. zobrazit obraty na účtu za poslední 
období či na údaje o klientovi, na kterého je účet veden.

Dle označeného produktu jsou v menu v levé části obrazovky další volby pro prohlížení 
nebo správu vašich produktů. V záložce „Dokumenty“ máte k dispozici přehled 
vybraných dokumentů, které souvisejí s vašimi produkty. Zde si dokumenty můžete 
prohlížet, popř. si je stáhnout k sobě na pc nebo vytisknout a mít je kdykoliv k dispozici. 

Pro usnadnění vyhledávání mezi dokumenty slouží základní a rozšířený filtr.

Základní filtr umožňuje vyhledávat dokumenty v časovém rozmezí od - do. Rozšířený 
filtr, na který se přepnete proklikem přes tlačítko „Zobrazit rozšířený filtr“, se dělí na dvě 
úrovně. V sekci „Typ“ můžete vybírat mezi spořícími a úvěrovými dokumenty. „Název“ 
Vám poskytne již specifický dokument, který chcete vyhledat a pomocí žlutého tlačítka 
„použít filtr“ aktivujete vyhledávání.

Poté se již zobrazí zvolené dokumenty a poklikem nebo pomocí tlačítka „Stáhnout“ se 
již rozhodnete, jak s dokumentem nakládat. 

V menu v levé části obrazovky najdeme i další volby pro prohlížení nebo správu vašich 
produktů jako např. volba, prostřednictvím které se provádí „Změna smlouvy“ nebo 
náhled a tisk výpisů a potvrzení o úrocích u konkrétní smlouvy po volbě „Výpisy“.

1
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Zadané, avšak neprovedené transakce na Zlatých účtech (označeno Spoření II) uvidíte 
v části „Nezaúčtované transakce“, naopak zadat údaje pro převod financí ze Zlatého 
účtu na další účty v RSTS, a to jednorázovým příkazem, trvalým příkazem nebo 
formou souhlasu s inkasem na účet, můžete jednoduše provést pomocí dalších voleb – 
„Platební příkazy“, „Trvalé příkazy“ a „Souhlas s inkasem“.

Šablony všech zadaných operací je možné navíc uložit pro opakované použití 
při dalších operacích na vašich účtech.

Jistě oceníte i volbu „Přehled plateb“, kde si můžete rychle zkontrolovat, jaké platby 
ve zvoleném období jsou připraveny k provedení, případně, jaké platby byly provedeny, 
nebo zrušeny. Snadno si lze nastavit individuální filtr.

Nejčastěji navštěvované či pro vás jinak významné položky/stránky si můžete přiřadit 
pomocí ikony        umístěné na některých stránkách v aplikaci vpravo nahoře do menu 
„Oblíbené“.

Stiskem „symbolu křížku“ vybranou položku naopak z oblíbených odstraníte.

Ve spodní části obrazovky jsou připraveny další sekce:

›  Seznam nabídek       – s přehledem nabídek připravených pro vaše produkty stavebního spoření,  
případně určených přímo vám, které jsou označené ikonou.

›  Seznam zpráv – týkajících se zejména provozu aplikace, provozní doby na kontaktních místech RSTS 
a případných odstávek systému pro nerušený průběh práce v internetovém servisu. I zprávy mohou být určeny 
pouze pro vás (shodné označení jako u nabídek). Rovněž zde najdete informaci o vámi požadovaných nebo 
provedených změnách v nastavení služeb a produktů.

›  Žádosti ke zpracování – přehled vašich požadavků, které není možné zpracovat on-line.  
Příkladem může být žádost o novou smlouvu.
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Žádost o novou smlouvu
Máte-li zájem uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření nebo si zřídit  
Felixovo spoření můžete tak učinit pomocí vlevo umístěného menu.

Stačí, když vyplníte několik údajů za pomoci systémového průvodce.  
Neváhejte využít nápovědu, která vás provází celou aplikací.

Nejdůležitější jsou vaše osobní údaje, adresa trvalého bydliště a kontakty – prosíme, 
proveďte kontrolu, zda jsou ještě aktuální. Pokud ne, stačí je jednoduše přepsat.

Dále pak zvolte pro vás optimální cílovou částku, vyberte si tarif (tarify začínající  
S jsou spořící, tarify začínající U jsou úvěrové, tzn. s nižším úročením vkladů)  
– s nastavením parametrů smlouvy vám rádi pomůžeme na bezplatné  
infolince 800 11 22 11.

Po vyplnění vás systém přivede až nakonec, a to k požadavku na vygenerování  
SMS kódu pro potvrzení vaší žádosti o novou smlouvu.

V nejbližších dnech po potvrzení vaší žádosti budete kontaktováni některým  
z operátorů našeho klientského centra RSTS, který s vámi telefonicky odsouhlasí 
zadané údaje, a domluvíte si termín schůzky s kurýrem k podpisu smlouvy.

2
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Pokyn k čerpání
Pokud máte sjednán úvěr, můžete zadat pokyn k jeho čerpání pomocí vlevo umístěného 
menu na záložce „Pokyn k čerpání“, které bude dostupné po výběru úvěrového produktu. 

Stačí, když vyplníte několik údajů za pomoci systémového průvodce. Úvěr můžete 
čerpat třemi způsoby. K dispozici máte sérii navádějících otázek, které vám pomohou se 
správným výběrem.

Po výběru vámi zvolené varianty pokračujete v dalším kroku zadáním kompletních údajů 
bankovního spojení a částky, kterou chcete proplatit. V hlavičce průvodce máte rychle 
k dispozici informaci kolik ještě zbývá čerpat z vašeho úvěru.

Současně máte možnost si přímo zde zažádat o mimořádný výpis k pokynu k čerpání, 
je-li třeba. Tento výpis je zpoplatněn dle aktuálního sazebníku úhrad.

3
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Pomocí tlačítka „Pokračovat“ se přesunete do dalšího kroku „Přiložení a popis dokladů“, 
jenž slouží k doložení oprávněnosti čerpání formou přiložení naskenovaných dokladů 
(mohou to být např. faktury).

Pozn.: Pokud úvěr čerpáte formou zálohy, je tento krok vynechán.

Požadované doklady vložíte přes tlačítko „Procházet“, které spustí dialogové okno 
správce souborů pro vybrání požadovaných dokladů. 

Každý přiložený (naskenovaný) doklad je třeba zapsat do části Popisy dokladů. 
V případě, že v jednom vloženém dokumentu je např. více naskenovaných účtenek, je 
třeba vyplnit popis pro každou účtenku zvlášť.

Na základě zadaných údajů jsou vytvořeny dokumenty Pokyn k čerpání – návrh a 
Seznam dokladů (pokud jste v aplikaci přikládali doklady). 
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Poslední krok s názvem „Potvrzení pokynu“ slouží pro ověření zadaných údajů a 
dokladů. Pro potvrzení zadaného požadavku vyšlete pokyn na vygenerování SMS kódu, 
který vám zašleme na číslo vašeho registrovaného mobilního telefonu. A dále zadejte 
Přihlašovací heslo do internetového servisu.
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Po potvrzení se v posledním kroku zobrazí informace o přijetí pokynu k čerpání ke 
zpracování na centrále RSTS. Tyto dokumenty si můžete vytisknout nebo uložit pro vaši 
potřebu.

Současně obdržíte informaci o přijetí pokynu k čerpání se souhrnnými informacemi do 
Zpráv (horním menu aplikace) a na váš registrovaný e-mail.

Poslat dokumenty 

Pokud nám chcete zaslat dokument ke spoření, nebo úvěru, můžete tak učinit přes 
položku „Poslat dokumenty“ v levém menu u vybraného produktu.
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Změna údajů
Časem se mohou změnit jak vaše možnosti a požadavky na stavební spoření, tak i vaše osobní nebo kontaktní 
údaje. Abychom vám mohli být stále nablízku, potřebujeme mít informace o všech změnách co nejdříve  
k dispozici. Používejte proto tuto jednoduchou a rychlou cestu k nám.

a) Změna smluvních údajů

Po označení konkrétní smlouvy a výběru položky „Změna smlouvy“ v levém menu se vám u vybrané smlouvy 
o stavebním spoření zobrazí smluvní údaje, tj. parametry vybrané smlouvy.

Veškeré údaje, které je možné touto formou měnit, jsou graficky zvýrazněny. V případě, že budete chtít změnit 
údaj, který není označen, můžete pro konzultaci kontaktovat svého finančního poradce nebo operátora RSTS 
na bezplatné infolince 800 11 22 11.

Po vepsání změněného údaje do daného pole se mohou automaticky změnit (přepočítat) i další související položky 
– např. při změně cílové částky se změní dle tarifu příslušné smlouvy i výše pravidelného měsíčního vkladu na účet 
stavebního spoření.

Po potvrzení zadaného požadavku vyšlete pokyn na vygenerování SMS kódu, který vám zašleme na číslo vašeho 
registrovaného mobilního telefonu. Po jeho zadání bude změna smlouvy provedena. Informaci o provedené změně 
obdržíte nejenom do Zpráv, ale v případě změny smluvních podmínek vám zašleme domů poštou akceptaci změny.

b) Změna osobních a kontaktních údajů

Změnu těchto údajů je možné provést v záložce „Klient“, pod kterou jsou umístěny 
vaše identifikační údaje a kontakty, příp. také údaje a kontakty vašich dětí.

V „Přehledu klientů“ si vyberete správnou osobu a v menu v levé části obrazovky 
typ údaje, který chcete upravit.

Samotná změna potom probíhá stejně jako u smluvních údajů.

4
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Modelování
V sekci „Modelování“ si můžete nasimulovat budoucí průběh spoření nebo úvěru. Modelovat lze buď obecně 
– volba Modelovat        z horní levé lišty, nebo lze modelovat nad konkrétně vybranou smlouvou (produktem) 
z levého menu dostupného pro vybraný produkt.

Poté, co se pomocí levého menu dostanete do sekce modelování, narazíte na první rozhodovací obrazovku,  
kde si vyberete, který produkt chcete modelovat.

a) Modelování úvěru

Pokud si vyberete v prvním kroku modelování „Úvěr“, následuje další rozhodovací krok.

Po vybrání typu úvěru se pokračuje v zadání výchozích parametrů úvěru a spoření, tak aby vyhovovali vašim 
požadavkům. Dále máte možnost přidávat mimořádné vklady, případně mimořádné splátky u úvěru (k tomuto 
slouží v pravé dolní části tlačítko „Přidat transakci“).

Po nastavení parametrů úvěru si můžete spustit samotné modelování, po kterém následují výsledky, které  
obsahují nápovědu k jednotlivým položkám. 

Pro případ, že vám nebudou stačit jen výsledky modelování a budete chtít vidět, jak se spoření a úvěr vyvíjí 
v průběhu jednotlivých let, stiskněte dole pod modelací žluté tlačítko „Zobrazení obratů modelování“. V těchto 
obratech naleznete, jak se spoření a úvěr vyvíjely v čase, kdy se připsala platba, splátky nebo státní podpora 
a další položky.

5
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b) Modelování spoření

V případě výběru „Spoření“ následuje samotné nastavení parametrů produktu, který si můžete nastavit dle svého 
uvážení, aby vyhovoval co nejvíce vašim potřebám. Kromě běžného nastavení si můžete přidávat mimořádné 
vklady – k tomu slouží tlačítko „Přidat vklad“.

Po zadání parametrů a případných mimořádných vkladů můžete spustit modelování, které vám přinese výsledky 
samotné simulace průběhu spoření. Ve výsledcích je k většině položek nápověda. Její aktivace proběhne, pokud 
na daném popisku chvíli podržíte kurzor myši.
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Užitečné informace

Informace v internetovém servisu se dělí na dva typy – zprávy a nabídky.

a) Zprávy

Do sekce zpráv se dostanete ze záložky „Zprávy“, kde vám zároveň svítí počet 
nepřečtených položek.

Zároveň na úvodní stránce po přihlášení naleznete v dolní části obrazovky „Seznam 
zpráv“, kde vidíte poslední doručené položky. Můžete si je rovnou přečíst, nebo 
se pomocí tlačítka „Více“ dostanete opět do sekce zpráv.

Automaticky generované zprávy se po deseti dnech mažou.

Pokud u zprávy svítí malá modrá ikonka s postavičkou, znamená to, že zpráva je určena 
výhradně pro vás a je lepší jí věnovat zvýšenou pozornost.

Na některé zprávy můžete dokonce reagovat a v případě nejasností položit dotaz svému finančnímu poradci nebo 
klientskému centru RSTS.
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Pokud nám nebo svému finančnímu poradci chcete něco sdělit nebo se na něco zeptat, můžete v sekci „Zprávy“ 
v levém menu zvolit položku „Poslat zprávu“. Po jejím aktivování můžete psát, jako jste zvyklí, například ze svého 
e-mailu, zároveň si můžete zvolit, kdo zprávu od vás obdrží, zda váš finanční poradce nebo centrála RSTS. 
Odpověď nebo další komunikace bude poté přesměrována na váš registrovaný e-mail.

b) Nabídky

Do sekce akčních nabídek se dostanete ze záložky „Akční nabídka“,  
kde vám současně svítí počet nepřečtených položek. 

Zároveň na úvodní stránce po přihlášení naleznete v dolní části obrazovky „Seznam 
nabídek“, kde vidíte poslední doručené položky. Můžete si je rovnou přečíst, nebo se 
pomocí tlačítka „Více“ dostanete opět do sekce akčních nabídek.

Pokud u nabídky svítí malá modrá ikonka s postavičkou, znamená to, že nabídka je 
určena výhradně pro vás a je lepší jí věnovat zvýšenou pozornost.



12/2016 18

Na každou nabídku můžete reagovat pomocí tlačítka „Reakce“.

Nabídku lze akceptovat, nebo odmítnout. V případě, že budete potřebovat další informace, můžete položit dotaz.

Výpisy z účtů, potvrzení o zaplacených úrocích,  
zadané i provedené finanční transakce

K jednotlivým produktům lze v aplikaci nalézt výpisy z účtu, u úvěrů potvrzení o úrocích, nebo se můžete také 
podívat na průběžné transakce, které jste prováděli.

a) Výpisy

Ke všem výpisům z účtu, které jsou pro vás připraveny na jednom místě,  
se dostanete jednoduše přes menu v levé části obrazovky.

Po kliknutí na „Výpisy a potvrzení“ se zobrazí seznam všech výpisů. 

U každého výpisu potom máte možnost jeho plného zobrazení i tisku.

7
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Pokud vás zajímají výpisy pouze k jedné konkrétní smlouvě, nemusíte je hledat  
v celém seznamu, stačí vybrat v „Přehledu“ konkrétní smlouvu a poté v levém  
menu „Výpisy“ pod vybraným produktem.

Pod heslem „Výpisy“ jsou vždy jen roční výpisy + mimořádné výpisy, o které jste 
požádali, a tzv. potvrzení o úrocích pro možnost odpočtu zaplacených úroků  
ze základu daně.

Potřebujete mimořádný výpis k aktuálnímu datu? Použijte v zobrazeném menu  
volbu „Mimořádný výpis“.

b) Transakce

Pod volbou „Transakce“ naleznete náhled na údaje k jednotlivým transakcím s možností rozšířeného vyhledávání 
podle několika kritérií. Přes šipku vpravo na konci řádku se můžete podívat na detail transakce a v případě potřeby 
si přes tlačítko „Zobrazení a tisk potvrzení transakce“ vygenerovat PDF dokument s detailem.
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Pokud máte zřízen produkt „Zlatý účet“, lze v aplikaci provádět i aktivní platební 
transakce. Na tyto transakce se dostanete přes horní záložku „Spoření II“.  
Následně v levém menu máte na výběr položky „Platební příkaz“, „Trvalý příkaz“, 
„Souhlas s inkasem“. Samozřejmě si také můžete vytvářet šablony příkazů, které 
využijete pro zjednodušení své další práce.

› Platební příkaz  
Zadává se pomocí systémového průvodce, provedení platby je potřeba potvrdit 
vygenerovaným SMS kódem. Platbu lze až do splatnosti odvolat.

› Trvalý příkaz  
Zadává se pomocí systémového průvodce, lze zvolit týdenní až roční periodu, 
aktivaci trvalého příkazu je potřeba potvrdit vygenerovaným SMS kódem.

› Souhlas s inkasem  
Zadává se pomocí systémového průvodce a jedná se o vytvoření souhlasu 
s inkasem pouze s protiúčty RSTS. Potvrzení probíhá opět přes vygenerovaný 
SMS kód. Nastavením souhlasu s inkasem ze Zlatého účtu bude na účtu, v jehož 
prospěch má být inkasováno, změněn způsob platby na inkaso a zadáno číslo 
Zlatého účtu.

› Přehled plateb  
Slouží k efektivní správě všech plateb a to jak provedených, tak plánovaných 
k provedení v nadcházejícím období. Velice snadno lze platbu zrušit, případně  
zadat novou. Opět je vyžadováno potvrzení vygenerovaným SMS kódem.

Provedení konkrétní platby si můžete zkontrolovat v sekci „Transakce“ a případně si 
vytisknout i detail této platby.
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VÍTE JAK SE CHRÁNIT...
… aneb jaké jsou bezpečnostní zásady při používání internetového servisu?

›  Chraňte svoje bezpečí
  Nikdy nesdělujte svoje bezpečnostní údaje (uživatelské jméno, hesla, kontrolní kódy) dalším osobám, 

ani rodinným příslušníkům, kolegům, přátelům, správcům výpočetní techniky.

›  Nereagujte na podvodné e-maily
  RSTS nikdy neoslovuje klienty v otázkách bezpečnosti e-mailem. Nikdy vás v e-mailu nevyzýváme k přihlášení 

nebo zadávání bezpečnostních údajů. Takové e-maily jsou podvodem a rozesílají je útočníci s cílem vylákat 
z vás citlivé informace a následně je zneužít pro svoje obohacení. Pokud takový e-mail obdržíte, neodpovídejte 
na něj a neotevírejte odkazy v něm uvedené.

›  Nepracujte na neznámém počítači
  Nikdy nepřistupujte k internetovému servisu z neznámých počítačů nebo z počítačů v internetových kavárnách 

či v jiných veřejně přístupných místech. V takových počítačích mohou být programy, které zachytávají vaše 
citlivé údaje a předávají je útočníkům.

›  Udržujte svůj operační systém
  Operační systém na vašem počítači (MS Windows, OS X, Linux) pravidelně udržujte instalací posledních 

bezpečnostních záplat a aktualizačních balíčků, které doporučuje výrobce.

›  Používejte aktuální antivirový program
  Antivirový program vás chrání proti zavlečení virů a jiných škodlivých programů  

do vašeho počítače. Antivirový program musí být pravidelně (i několikrát denně) 
aktualizován, aby mohl plnit svou funkci. Zastaralý antivirový program 
je neúčinný!

›  Používejte kvalitní personální firewall
  Připojení vašeho počítače k síti chraňte kvalitním personálním firewallem, 

který zabrání útočníkům ve vzdáleném přístupu a zneužití vašeho počítače. 
Bez správně nastaveného kvalitního personálního firewallu je váš počítač 
přístupný útočníkům z internetu.

›  Používejte antispamové a antimalware ochrany
  Používejte ke své e-mailové schránce ochranu proti spamu. Tuto ochranu vám 

může zajistit poskytovatel vaší e-mailové schránky. Většina podvodných e-mailů 
je správnou funkcí antispamové ochrany rozeznána a takové e-maily jsou 
blokovány. K doplnění ochrany vašeho počítače doporučujeme použít ještě 
další ochranné nástroje – označované jako antispyware, antiadware a podobně. 
Také mezi těmito nástroji vybírejte a používejte jen ty, které znáte nebo 
na ně máte důvěryhodné doporučení.


