
Peněžní dům - Internet Banking
Přihlášení

Na Internet Banking Peněžního domu se přihlásíte ze serveru: https://klient.peneznidum.cz 
nebo z internetových stránek Peněžního domu   www.peneznidum.cz

Přihlásíte se zadáním tří bezpečnostních prvků:
Přihlašovací jméno (uživatelské jméno přidělené PD)
PIN/heslo (vstupní heslo je přiděleno PD, klient je při prvním přihlášení vyzván k nutné změně hesla)
Vygenerované heslo (bezpečnostní kód vygenerovaný přiděleným 
autentizačním kalkulátorem)

Výzva ke změně hesla:
Po prvním přihlášení do Internet Bankingu PD jste vyzván ke změně hesla.

Parametry hesla:
PIN/heslo tvoří minimálně 4 a maximálně 10 znaků. 
Jsou vyžadována minimálně dvě písmena a současně minimálně dvě číslice.

Nové heslo – klient zadá nové heslo, které splňuje parametry (min 4, max 10 znaků, min 2 písmena, min 2 číslice)
Potvrzení hesla – klient zadá znovu stejné heslo pro potvrzení
PIN/Heslo – klient podepíše změnu původním heslem
Vygenerované heslo – klient zadá bezpečnostní kód vygenerovaný přiděleným autentizačním kalkulátorem

http://www.peneznidum.cz/
https://klient.peneznidum.cz/


Nastavení nového PIN/hesla:

Klient si může své PIN/heslo kdykoliv dálkovým přístupem změnit. Změnu PIN/hesla lze provádět po přihlášení do 
aplikace internetbanking v nabídce menu – Nastavení v listě Heslo.

Nové heslo – klient zadá nové heslo, které splňuje parametry (min 4, max 10 znaků, min 2 písmena, min 2 číslice).
Potvrzení hesla – klient zadá znovu stejné heslo pro potvrzení
PIN/Heslo – klient podepíše změnu původním heslem
Vygenerované heslo – klient zadá bezpečnostní kód vygenerovaný přiděleným autentizačním kalkulátorem

Nastavení formátu čísla:

Formát čísla se uplatňuje při zadávání platebních příkazu, kdy částka transakce obsahuje desetinné číslo. V systému 
Internet Banking je přednastavený určitý formát čísla – desetinné číslo se odděluje buď tečkou nebo čárkou.

V nabídce menu – Nastavení v listě Formáty se dá zadat typ formátu čísla, která bude klientovi nejlépe vyhovovat. 
Tato změna se pak podepíše PIN/Heslem a Vygenerovaným heslem pro uložení změny.
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