KAKO КОРИСТИТИ БАНКОМАТ СРПСКЕ БАНКЕ а.д., Београд

На банкоматима Српске банке а.д. имате на располагању две врсте услуга:
•
•

Подизање готовине
Увид у стање на Вашем рачуну

Да бисте извршили понуђене услуге, морате најпре преко тастатуре правилно унети
свој PIN (четвороцифрени број који сте добили уз картицу).

Подизање готовине на банкомату
Приликом подизања готовине на банкомату Српске банке изаберите опцију
ТЕКУЋИ РАЧУН, а имате могућност да изаберете један од понуђених износа
(2.000, 4.000, 6.000, 8.000 или 10.000 динара), или да сами одредите неки други
износ.

Уколико желите да подигнете неки од понуђених износа, потребно је само да
притиснете тастер поред жељеног износа и тиме ће бити покренут поступак
исплате.
Уколико желите да подигнете неки други износ, притисните тастер поред речи
Други износ, а затим преко тастатуре унесите жељени износ. Пошто банкомат
Српске банке располаже новчаницама од 500 и од 1.000 динара, унети износ мора
бити дељив са 500. Ако сте исправно унели износ, притисните тастер Потврди, а
уколико желите да измените унети износ, притисните тастер Поништи.
Када изаберете понуђени износ, или унесете неки други износ, и то потврдите
притиском на тастер Потврди, банкомат ће Вам (уколико се исплата одобри)
најпре исплатити новац, а затим и вратити картицу, при чему ће Вас банкомат
звучним сигналом упозорити да треба што пре да преузмете исплаћени новац и
картицу.
Увид у стање на рачуну
Уколико желите да проверите стање на Вашем рачуну, притисните тастер поред
речи Увид у стање на рачуну. Након тога, такође притиском на тастер поред
одговарајућег текста, можете одабрати да ли желите да видите стање свог рачуна
на екрану, или желите да Вам буде одштампано на признаници.

ВАЖНО:
Вашу платну картицу можете користити и за плаћање робе и услуга, без било
каквих додатних трошкова за сва плаћања у земљи – плаћате исти износ као и
када плаћате готовином.
Желимо Вам успешно коришћење платне картице.

Српска банка а.д., Београд

