CO JE BANKOVNÍ IDENTITA?
Moderní nástroj pro autentifikaci v online prostředí. Při využívání bankovní identity bude uživatel používat totožné údaje,
jako používá pro přihlášení do internetového bankovnictví. Svým klientům tak zvýšíte komfort při využívání vašich služeb.
Zároveň získáte jistotu s kým jednáte a o svých klientech budete mít k dispozici pravidelně aktualizovaná data.

Služby Bankovní identity
AML
KYC +
KYC basic
CONNECT

SIGN

Notifikace & data

Ve službě AML obdržíte kompletní sadu informací o klientovi, která umožňuje provést vzdálenou
identifikaci klienta dle AML zákona, či jiných nařízení, kterým Vaše firma podléhá.
Se službou KYC + získáte rozšířenou sadu informací, kterou využijete při ověření klienta například v
souvislosti s uzavřením nové smlouvy.
Se službou KYC basic získáte sadu informací pro ověření klienta např. při přihlášení do klientské
zóny nebo sjednání nové smlouvy.
CONNECT umožňuje využívat bankovní identitu k přihlašování, kdy ke službám poskytovatele se klient
hlásí se stejnými údaji jako do svého internetového bankovnictví. Dle rozhodnutí poskytovatele služeb
může být služba jednofaktorová i dvoufaktorová. Přihlášení do klientské zóny se stává komfortnější bez
nutnosti pamatování dalších přihlašovacích údajů.
SIGN slouží k podpisu dokumentů ve formátu PDF, a to na úrovni zaručeného podpisu. Vaši klienti tedy
mohou prostřednictvím bankovní identity podepisovat plné moci a smluvní dokumentaci. V rámci služby
lze zpětně ověřit, kdo dokument podepsal. Službu lze zakoupit jak samostatně, tak v balíčku s jinými
vybranými službami.
Služba Notifikace a aktualizace dat umožňuje zasílání informací o změnách v uživatelských datech,
včetně možnosti jejich automatické aktualizace

Data v jednotlivých službách
SCOPES

CONNECT

KYC BASIC

KYC +

AML

SIGN

ID uživatele
Jméno a příjmení
Telefon
Email
Adresy
Datum narození
Tituly
Pohlaví
Rodné číslo
Místo narození
Stav
Doklad
Právní status
Bankovní účet
AML ověření
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Ceník
DATA / SLUŽBA

CONNECT

KYC BASIC

KYC +

AML

SIGN

Jméno a příjmení,
ID uživ., telefon, e-mail
Datum narození, adresa,
pohlaví, titul, rodné číslo
ID doklad, místo narození,
stav, právní status

–
–

–

–

Bankovní účet

–

–

–

AML ověření

–

–

Notifikace & data

–

–
–

–

–

–

I. Varianta
Délka předplatného

Cena za uživatele
Cena za uživatele
se službou SIGN

365 dní

365 dní

365 dní

730 dní

365 dní

10 Kč

30 Kč

50 Kč

130 Kč

50 Kč

–

50 Kč

70 Kč

150 Kč

–

1 Kč

40 Kč

80 Kč

130 Kč

20 Kč

II. Varianta
Cena za transakci

Další služby:
Cena za aktivaci služeb BankID je 30 000 Kč.
Cena za SLA (samostatně volitelná služba) je 15 000 Kč / měsíc. V rámci garantovaných SLA je dostupnost služby 98,5 %, response
time, prioritní řešení chyb, možnost technické konzultace v rozsahu 2 hodin.
Cena za dodatečnou podporu je 2000 Kč / hodina.
Ceník je platný od 23.2.2021. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Poznámky k ceníku:
Platba za uživatele obsahuje neomezený počet použití služeb v rámci dané doby předplatného. Platba za transakci je účtována za
každé jednotlivé volání služby. Po uplynutí doby předplatného je další platba účtována až v momentě dalšího využití některé BankID
služby uživatelem
V rámci přechodu k vyšší službě v rámci předplatného za uživatele platí, že cena doplatku za uživatele je daná rozdílem cen obou
služeb sníženým o nevyužitý roční podíl služby původní. Doba využití nového tarifu platí od data přechodu dle daného předplatného
služby nové.
Varianta využití služeb (cena za transakci / cena za uživatele) je definována vždy na úrovni jednotlivé aplikace - je možné zároveň
kombinovat obě varianty pro různé aplikace.
Služba Notifikace a aktualizace dat je k dispozici pouze ve Variantě I. Služba CONNECT je v rámci Varianty I. obsažena i v ceně
služeb pro ověření/identifikaci klienta KYC BASIC, KYC+ a AML.

Bankovní identita a.s.

