SEZNAM DŮVĚRYHODNÝCH ÚČTŮ
Seznam důvěryhodných účtů je jedním z mnoha bezpečnostních opatření, která byla v Rejstříku Unie
implementována. Tato funkcionalita zabraňuje převodu povolenek z vkladového účtu na účet, který
není uveden v seznamu důvěryhodných účtů. Držitel účtu, který si přeje uskutečnit transakci na účet,
který není v jeho seznamu důvěryhodných účtů, si k tomuto účelu může otevřít obchodní účet.
Každý vkladový i obchodní účet může mít definovaný seznam důvěryhodných účtů. Účty na tomto
seznamu definuje držitel účtu. Ostatní účty držitele účtu jsou automaticky na jeho seznamu
důvěryhodných účtů.
Přidání účtu na tento seznam může za držitele účtu navrhnout jakýkoli uživatel s rolí Zmocněný
zástupce. Tento jeho návrh musí být potvrzen Dalším zmocněným zástupcem (nebo jiným
Zmocněným zástupcem, pokud na účtu není nominován žádný Další zmocněný zástupce). Přidání
účtu na seznam důvěryhodných účtů je platné za 7 dní ode dne potvrzení návrhu.
Transakce ve prospěch důvěryhodných účtů nemusí být potvrzeny Dalším zmocněným zástupcem,
ale stále podléhají 26-hodinovému zpoždění. Držitel účtu si může ponechat možnost schvalování
transakcí Dalším zmocněným zástupcem. Pokud tedy na účtu bude nominován Další zmocněný
zástupce, bude muset transakce potvrzovat.
Jediný typ účtu, ze kterého lze provádět transakce na účet, který není v seznamu důvěryhodných
účtů, je obchodní účet.
Obchodní účet také může mít definován seznam důvěryhodných účtů. Transakce na účty v tomto
seznamu mohou být potvrzovány Dalším zmocněným zástupcem, pokud je nominován. Transakce
z obchodního účtu na důvěryhodný účet nepodléhají 26-hodinovému zpoždění.
Z obchodních účtů lze iniciovat transakce i ve prospěch účtů, které nejsou definovány v seznamu
důvěryhodných účtů. V tomto případě musí být potvrzeny Dalším zmocněným zástupcem a podléhají
26-hodinovému zpoždění.
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