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1 Перелік послуг, доступних в системі Інтернет-Банкінг  

1.1 Рахунки  

   • детальна інфорація та залишки по рахунках;  
   • виконання переказів:  
      - міжбанківських (включаючи комунальні платежі);  
      - внутрішньобанківських; 
      - між власними рахунками.  
   • перегляд, збереження в файл або друк переліку всіх транзакцій, що виконувалися по поточних та ощадних рахунках.  
  
1.2 Кредити  

   • загальна інформація по Вашому кредиту:  
      - залишок по кредитному рахунку;  
      - вид наданого кредиту;  
      - номер кредитного рахунку;  
      - надана сума кредиту;  
      - дата затвердження кредиту.  
   • контроль операцій, виконаних в рамках кредиту:  
      - дата останньої операції по сплаті;  
      - графік погашення.  
  
1.3 Загальні функції  

   • підсумок  - перелік всіх наявних у Вас продуктів та залишки по них;  
   • створення та модифікація даних бенефіціарів (отримувачів);  
   • створення та модифікація переліку шаблонів платежів; 
   • перегляд статусу відправлених платежів; 
   • курси обміну валют;  
   • отримання повідомлень з банку (інформація, об'яви, пропозиції та ін.);  
   • індивідуальний контакт з питань щодо системи Інтернет-Банкінг  з центром обслуговування клієнтів Універсал Банку за 
допомогою вбудованої поштової скриньки;  
   • перегляд та друк деталей переказів, здійснених за допомогою системи Інтернет-Банкінг.  
  
1.4 Додаткові функції (опціонально, при замовленні на відділенні) 

   • файлове підвантаження транзакцій - завантаження файлу з Вашими платіжками. Ця функція дозволяє провести всі Ваши 
платіжки за декілька хвилин одним кліком;  
   • Зарплатні проекти (через функцію файлове підвантаження транзакцій) 
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2 Вхід в систему  

 Кожен клієнт, який активував послугу Інтернет-Банкінг у відділенні Універсал банку, отримує дані, потрібні для входу 
в систему Інтернет-Банкінг та виконання операцій по наявних рахунках, кредитах, платіжних картках та інше. Юридична особа 
в системі Інтернет-Банкінг може мати наступні ролі: Ініціатор, Авторизатор, Суперкористувач, Суперавторизатор, Переглядач.  
  Ініціатор - користувач, який має право ініціювати платіжні доручення; 
  Авторизатор - користувач, що має право авторизовувати платіжні доручення; 
  Суперкористувач - користувач, що самостійно здійснює та відправляє платіжні доручення  без авторизації; 
  Суперавторизатор - ця роль являє собою єднання ролі "Суперкористувач" + "Авторизатор". Тобто користувач  з такою роллю 
може авторизовувати платежі, створенні ініціатором, та самостійно здійснювати та відправляти власні платежні доручення; 
  Переглядач - користувач, що має можливість лише переглядати інформацію (виписка, залишок на рахунку та ін.) в системі 
Інтернет-Банкінг. 
  
Для входу Вам щоразу потрібні:  

   - Ідентифікатор користувача. Ви отримали його після підтвердження активації послуги у відділенні банку (12-ти цифровий 
ідентифікатор користувача, який знаходиться на підтвердженні отримання конверта з паролями);  
   - Пароль 1  - потрібен для входу в систему Інтернет-Банкінг. Знаходиться в конверті, який Ви отримали у відділенні банку 
після активації послуги Інтернет-Банкінг;  

 Для виконання банківських операцій за допомогою системи Інтернет-Банкінг, Вам додатково потрібен:  
   - Цифровий сертифікат, який випускається користувачем за наявності Пароля 2. Пароль 2 знаходиться в конверті, який Ви 
отримали у відділенні банку. Юридичні особи можуть одночасно мати лише один випущений сертифікат. Не губіть Ваш 
Пароль 2, він може знадобитися при перевипуску Вашого сертифіката. 

 Перед початком використання системи Інтернет-Банкінг, будь-ласка, перейдіть на наш веб-сайт 
www.universalbank.com.ua та ознайомтесь с розділом "e-Banking" (Технічні вимоги, Безпека, Ліміти та ін.). 

 УВАГА! Будь-ласка виконайте необхідні налаштування Вашого браузеру Microsoft Internet Explorer згідно вимог, 
прописаних на нашому веб-сайті, розділ "e-Banking", підрозділ "Безпека". 

 Щоб скористатися Інтернет-банкінгом та увійдіть на наш веб-сайт: www.universalbank.com.ua. У головному меню 
оберіть розділ  "e-Banking". Далі натисніть на посиланні "Log-in" або "e-Banking" у підменю. Ви перейдете на сторінку входу в 
систему Інтернет-Банкінг. Поля, які Ви маєте заповнити, представлені нижче: 

 Ідентифікатор користувача  - в це поле введіть свій 12-ти цифровий ідентифікатор користувача, який знаходиться у 
підписаному Вами підтвердженні отримання конверта з паролями.  

 Пароль 1 - введіть Пароль 1, що знаходиться в отриманому пін-конверті. 

 Мова  - оберіть мову, якою бажаєте користатися в системі Інтернет-Банкінг.  

  

Коли всі поля будуть правильно заповнені, натисніть посилання "вхід".  

Ви увійдете до системи Інтернет-Банкінг. 
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 2.3. Перший вхід  

 Якщо Ви увійшли в систему у перший раз, Ви будете зобов'язані змінити пароль, що міститься у конверті, на інший, 
вигаданий Вами. Це робиться на сторінці, яка автоматично з'явиться одразу після входу. 

 Будь-ласка дотримуйтесь правил при зміні Вашого паролю. Ваш новий пароль має задовільняти вимогам, наведеним у 
рамці у нижній частині сторінки. Не вживайте, будь-ласка, літери кирилиці. 

 Щоб змінити пароль:  
   - в полі "Введіть старий пароль" - введіть Пароль 1, зазначений у Вашому пін-конверті, той,який Ви тільки що вжили для 
входу; 
   - в полі "Введіть новий пароль" - вигадайте та введіть новий пароль, яким Ви бажаєте користуватися;  
   - в полі "Підтвердіть новий пароль" - повторно введіть свій новий пароль. 

 2.1. Невірне введення персональних даних   

 Якщо Ви введете неправильно Ваш ідентифікатор користувача або пароль, система виведе наступне повідомлення:  

 У цій ситуації Ви змушені будете закрити це вікно та розпочати процес входу в систему знову. Для цього Вам необхідно 
ввести ідентифікатор користувача та пароль, обрати мову, натиснути посилання "вхід".  

 УВАГА! Підряд триразове неправильне введення паролю 1 при вході в систему або 5-ти разове неправильне введення 
паролю 2 при випуску сертифікату спричинить блокування доступу до системи Інтернет-Банкінг.  В такому випадку Вам 
доведеться завітати до найближчого відділення Універсал Банку.   
  
2.2. Якщо пароль забуто, втрачено або загублено  
  
 В ситуації, коли Ви втратили паролі Інтернет-Банкінгу (загубили конверт, виданий у відділенні; забули дані для входу 
або інше), зверніться особисто до будь-якого відділення Універсал Банку. Там Ви зможете отримати новий конверт з новими 
паролями.
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 Після кожного входу Ви завжди бачите вікно  з оголошеннями. Завдяки цьому Ви не пропустите жодного важливого 
повідомлення. Приклад оголошення зображено нижче: 
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3.1. Загальний стан 
  
   • Інформація по рахунках  - тут Ви можете вивести у вигляді таблиці наявні кошти та залишки по укрупнених групах рахунків.  
  
3.2. Обслуговування рахунків 
  
   • Зведення рахунків  - цей розділ представляє у вигляді таблиці поточні та ощадні рахунки, власником яких Ви є та залишки на 
них.  
   • Динаміка рахунку  - дає можливість перегляду транзакцій з обраних поточних та ощадних рахунках, які Ви можете вивести, 
зберегти (експортувати) або роздрукувати.  
   • Деталі рахунку  - тут Ви перевіряєте залишки по своїх рахунках, дату відкриття, номер рахунку СЕП, тощо.  
  
3.3. Кредити  
  
   • Перегляд деталей кредиту  - в цьому розділі Ви можете переглянути наявні кредити, а також основні дані про них, такі як:  
  
  - № рахунку кредиту  - номер кредитного рахунку, на якому обліковується кредит, наданий Клієнту в Універсал Банку;  
  - Дата реєстрації; 
  - Дата виконання забов'язання;  
  - Сума кредиту  - грошова сума виданого Клієнтові кредиту;  
  - Непогашений залишок; 
  - Строк сплати наступного внеску; 
  - Сума наступного внеску  - розмір наступного внеску; 
  - Деталі відсотків та графік погашення.  
  
 

3 Короткий огляд головного меню системи Інтернет-Банкінг.

Загальний стан  - дані про наявні рахунки та залишки на них.  

Обслуговування рахунків  - перелік рахунків, власником яких Ви є, виписка  та деталі по рахунках. 

Кредити  - наявні на разі кредити та основні дані про них.  

Кредитні картки  - сплата кредитних карток інших банків України.  
  
Перекази коштів  - тут Ви можете виконувати платежі та переглядати історію, стан транзакцій.  

Клієнтська підтримка  - контакт з Банком, курси валют, зміна паролю.  

Сертифікат  - використовується для випуску та відкликання цифрових сертифікатів для 
підписування платіжок.  
Допомога  - контекстна допомога по роботі з системою Інтернет-Банкінг.  

Вихід  - безпечний вихід з системи Інтернет-Банкінг.  

  
  
Примітка: Якщо у Вас підключена послуга "Файлове підвантаження транзакцій" під пунктом меню "Переказ 
коштів" у Вас буде пункт "Пакетний переказ коштів", який використовується для завантаження файлів з 
Вашими платіжками та перегляду статусів завантажених файлів.
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3.4. Кредитні картки  
  
  • Сплата картки іншого банку  - тут Ви можете перерахувати кошти на картку, видану та випущену іншим банком (на рахунки 
2625 та 2605).  
  
  
3.5. Переказ коштів  
  
  • Дані отримувачів  - тут Ви можете зберегти в системі своїх отримувачів (бенефіціарів) та їх номер рахунку, МФО банку, 
ЄДРПОУ, щоб потім обирати їх зі списку під час виконання платежів та не вводити всі дані вручну.  
  • Міжбанківський платіж  - служить для виконання платежів у гривні на рахунки, відкриті в інших банках України, у тому числі 
комунальні платежі.  
  • Шаблон платежу - служить для створення шаблонів платежів, які можуть використовуватись для відправлення платіжів. 
  • Внутрішньобанківський переказ  - служить для переказу грошей на рахунки, відкриті в Універсал Банку.  
  • Перекази між власними рахунками  - тут можна виконувати перекази між власними рахунками, що знаходяться в Універсал 
Банку.  
  • Зміна платежу - дає можливість змінити платежі що не були авторизовані або були відхилені авторизатором. 
  • Перегляд платежів  - дає можливість пошуку вихідних платежів, виконаних в системі Інтернет-Банкінг та перегляду їх 
статусу.  
  
3.6. Клієнтська підтримка  
  
  • Оголошення  - тут можна прочитати актуальну інформацію з Універсал Банку (це вікно завжди відкривається першим при 
вході в систему).  
  • Поштова скринька  - використовується для надсилання та отримування індивідуальних повідомлень від групи підтримки.  
  • Курси валют  - тут Ви можете дізнатися актуальні курси валют Універсал Банку.  
  • Зміна паролю  - тут Ви можете змінити свій пароль в систему Інтернет-Банкінг (пароль 1), а також пароль, що слугує для 
генерації цифрового сертифікату (пароль 2). Срок дії паролю 1 три місяці. По завершеню цього періоду, в цілях безпеки, система 
запропонує Вам змінити пароль 1.  
  
3.7. Сертифікат 
  
  • Випустити сертифікат - використовується для випуску цифрового сертифікату. 
  • Відкликати сертифікат - використувується для відкликання цифрового сертифікату. 
  
Примітка: Більш детально про випуск та відклик цифрових сертифікатів Ви можете дізнатися у пораднику на нашому веб-сайті у 
розділі "E-Banking", "Керівництво для користувачів", підрозділ "Сертифікати". 
  
3.8. Допомога 
  
  Цей розділ використовується для швидкого доступу до порадників по використанню системи. 
  
3.9. Вихід  
  
  • Вихід  - слугує для безпечного виходу з системи Інтернет-Банкінг.  
Пам'ятайте, щоб закінчити роботу в системі Інтернет-Банкінг, бажано виконати вихід перед закриттям вікна браузера. Після 
кожного виходу Ви будете отримувати підтвердження виходу та звіт по виконаних під час даної сесії дій по рахунках. 
  
  
Додаткові розділи (опціонально, при замовленні на відділенні)  
  
  Якщо у Вас підключена послуга "Файлове підвантаження транзакцій", під пунктом меню "Переказ коштів" буде доступний 
пункт "Пакетний переказ коштів", який використовується для завантаження файлів з Вашими платіжками та перегляду статусів 
завантажених файлів. Він включає наступні підпункти: 
  • Підвантаження пакету - використовується для підвантаження файлу з Вашими платіжками. Ця функція дозволяє провести всі 
Ваши платіжки за декілька хвилин одним кліком. 
  • Перегляд пакетного файлу - використовується для перегляду історії завантаження файлів з платіжками. Тут Ви можете 
подивитися статуси файлів з платіжками та перегляд помилок у випадку наявності.
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4 Операції по рахунках 
  
Оберіть, будь-ласка, який тип платежу Ви бажаєте здійснити - Міжбанківський, Внутрішньобанківський чи Переказ між 
власними рахунками. Якщо Ви бажаєте відправити платіж на картковий рахунок в іншому банку, скористайтесь розділом 
"Кредитні картки", підрозділ "Сплата картки іншого банку". 
  
  
4.1. Міжбанківський платіж 
  
Для створення міжбанківського платежу або комунального платежу перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ 
"Міжбанківський платіж" та заповніть всі необхідні поля згідно нижче наведеного опису

УВАГА! Якщо біля назви поля знаходиться символ «*» - це означає, що поле є обов'язковим для заповнення. 
Для здійснення платежу виконайте наступні етапи:   
1) № посилання користувача - в це поле введіть назву(або номер) Вашої платіжки. Це використовується для зручності 
розпізнавання Ваших платіжок у розділі "Перегляд платежів". Якщо Ви не заповните це поле, система присвоїть довільну назву 
Вашої платіжки. 
2) Оберіть рахунок, з якого бажаєте зробити платіж, з випадаючого списку рахунків. Список розкривається натисканням стрілки 
з правого боку цього поля.  Поле ідентифікаційний код заповнюється автоматично системою. 
УВАГА! Система може відображати усі Ваши поточні рахунки, однак для здійснення міжбанківського переказу оберіть рахунок 
лише в українській гривні (UAH). 
Поля Відділення, Баланс та Валюта заповнюються автоматично та стосуються обраного рахунку.  
3) У полі Сума переказу введіть суму грошей, яку бажаєте переказати на інший рахунок; ця сума завжди наводиться в 
українській гривні (UAH).  
4) Далі оберіть дату валютування транзакції. Якщо транзакція має бути виконана з майбутньою датою валютування, позначте 
опцію Сплатити пізніше та оберіть дату в календарі, що розкривається натисканням стрілки на іконку. 
УВАГА! Умовою виконання розпорядження з терміном виконання пізнішим, ніж день його складання, є забезпечення 
достатньості коштів на рахунку в день, що передує виконанню цього розпорядження та до моменту його виконання. 
5) Терміновість - оберіть тип "нормальний". 
6) Якщо Ви створювали список бенефіціарів (отримувачів), навпроти "перелік бенефіціарів" оберіть необхідного бенефіціара 
(отримувача). В цьому випадку поля "Номер", "Код банку", "Ім'я бенефіціара", "Ідентифікаційний код" заповняться автоматично.
Якщо Ви не створювали список бенефіціарів, Вам доведеться заповнити наступні поля: 
 - номер - в це поле введіть номер рахунку одержувача. 
 - код банку - Ви маєте можливість ввести код банку самостійно або скористатися посиланням "знайти" (праворуч від поля вводу 
кода банку). При використанні посилання "знайти", Ви маєте можливість здійснити пошук банку у новому віконці за назвою або 
за кодом банку. Після знаходження банку, клацніть напроти по посиланню "обрати", нове віконце буде закрито а в полі код 
банку Ви побачите необхідне МФО банку отримувача.
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 - Ім'я бенефіціара - введіть ПІБ отримувача. 
 - Ідентифікаційний код - в це поле введіть код ЄДРПОУ отримувача. 
7) Операційний номер платежу - введіть номер Вашого платіжного доручення (будь-яке 10-ти значне число). Цей номер має бути 
унікальним на протязі дня, в противному випадку Ваш платіж буде повернено. 
8) Деталі оплати - введіть призначення Вашого платежу. 
  
Перевірте, будь-ласка, введені данні та натисніть на посилання "Ініціювати". Система перевірить введені Вами дані та видасть 
наступне вікно: 

Щоб виконати транзакцію, натисніть кнопку "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий сертифікат, яким буде підписано 
платіжне доручення:

Якщо система визначить, що Ваш цифровий підпис є дійсним, з'явиться вікно Міжбанківський платіж  - підтвердження; на цьому 
екрані Ви побачите статус платежу та його номер посилання (при використанні ролі суперкористувач або суперавторизатор):
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Це означає, що платіж був успішно створений та прийнятий до виконання. Як підтвердження про успішний статус відправлення 
платежу Ви можете знайти в розділі "Перекази коштів", підрозділ "Перегляд платежів". 
  
 УВАГА! При використанні ролі "ініціатор", заміст повідомлення з номером посилання платежу, Ви побачите таблицю "Деталі 
перевірки" з стовбцями "Ім'я користувача", "Дата", "Версія", "Авторизація номер", "Статус". В поле "статус" Ви побачите, що 
Ваш платіж в статусі "ініційовано". 
  
  
4.2. Внутрішньобанківський платіж 
  
 Для створення внутрішньобанківського платежу перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Внутрішньобанківський 
платіж" та заповніть всі необхідні поля згідно нижче наведеного опису 
 

УВАГА! Якщо біля назви поля знаходиться символ «*» - це означає, що поле є обов'язковим для заповнення. 
Для здійснення платежу виконайте наступні етапи:  
1) № посилання користувача - в це поле введіть назву(або номер) Вашої платіжки. Це використовується для зручності 
розпізнавання Ваших платіжок у розділі "Перегляд платежів". Якщо Ви не заповните це поле, система присвоїть довільну назву 
Вашої платіжки. 
2) Оберіть рахунок, з якого бажаєте зробити платіж, з випадаючого списку рахунків. Список розкривається натисканням стрілки 
з правого боку цього поля.   
УВАГА! Система може відображати усі Ваши поточні рахунки, однак для здійснення внутрішньобанківського переказу оберіть 
рахунок лише в українській гривні (UAH). 
Поля Відділення, Баланс та Валюта заповнюються автоматично та стосуються обраного рахунку.  
3) У полі Сума переказу введіть суму грошей, яку бажаєте переказати на інший рахунок; ця сума завжди наводиться в 
українській гривні (UAH).  
4) Далі оберіть дату валютування транзакції. Якщо транзакція має бути виконана з майбутньою датою валютування, позначте 
опцію Сплатити пізніше та оберіть дату в календарі, що розкривається натисканням стрілки на іконку. 
УВАГА! Умовою виконання розпорядження з терміном виконання пізнішим, ніж день його складання, є забезпечення 
достатньості коштів на рахунку в день, що передує виконанню цього розпорядження та до моменту його виконання. 
5)Якщо Ви створювали список бенефіціарів (отримувачів), навпроти "перелік бенефіціарів" оберіть необхідного бенефіціара 
(отримувача). В цьому випадку поля "Рахунок одержувача", "Ім'я бенефіціара" заповняться автоматично. Якщо Ви не 
створювали список бенефіціарів, Вам доведеться заповнити наступні поля:  
 - Рахунок одержувача - в це поле введіть внутрішній рахунок одержувача. 
 - Ім'я бенефіціара 
УВАГА! При здійсненні внутрішньобанківського платежу рахунок одержувача має бути у внутрішній (не в СЕП) формі. Введіть, 
будь-ласка, внутрішній номер рахунку отримувача, що наведений в заяві на відкриття рахунку. 
6) Операційний номер платежу - введіть номер Вашого платіжного доручення (будь-яке 10-ти значне число).
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Перевірте, будь-ласка, введені данні та натисніть на посилання "Ініціювати". Система перевірить введені Вами дані та видасть 
наступне вікно: 

Щоб виконати транзакцію, натисніть кнопку "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий сертифікат, яким буде підписано 
платіжне доручення:

Якщо система визначить, що Ваш цифровий підпис є дійсним, з'явиться вікно Внутрішньобанківський платіж  - підтвердження; 
на цьому екрані Ви побачите статус платежу та його номер посилання (при використанні ролі суперкористувач або 
суперавторизатор):
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Це означає, що платіж був успішно створений та прийнятий до виконання. Як підтвердження про успішний статус відправлення 
платежу Ви можете знайти в розділі "Перекази коштів", підрозділ "Перегляд платежів". Платіж буде виконано за декілька 
хвилин. 
  
УВАГА! При використанні ролі "ініціатор", заміст повідомлення з номером посилання платежу, Ви побачите таблицю "Деталі 
перевірки" з стовбцями "Ім'я користувача", "Дата", "Версія", "Авторизація номер", "Статус". В поле "статус" Ви побачите, що 
Ваш платіж в статусі "ініційовано". 
  
  
4.3. Переказ між власними рахунками 
  
 Для створення переказу між власними рахунками перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Переказ між власними 
рахунками" та заповніть всі необхідні поля згідно нижче наведеного опису

УВАГА! Якщо біля назви поля знаходиться символ «*» - це означає, що поле є обов'язковим для заповнення. 
Для здійснення платежу виконайте наступні етапи:  
1) № посилання користувача - в це поле введіть назву(або номер) Вашої платіжки. Це використовується для зручності 
розпізнавання Ваших платіжок у розділі "Перегляд платежів". Якщо Ви не заповните це поле, система присвоїть довільну назву 
Вашої платіжки. 
2) Оберіть рахунок, з якого бажаєте зробити платіж, з випадаючого списку рахунків. Список розкривається натисканням стрілки 
з правого боку цього поля.  
Поля Відділення, Баланс та Валюта заповнюються автоматично та стосуються обраного рахунку.  
3) У полі Сума переказу введіть суму грошей, яку бажаєте переказати на інший Ваш рахунок.  
4) Далі оберіть дату валютування транзакції. Якщо транзакція має бути виконана з майбутньою датою валютування, позначте 
опцію Сплатити пізніше та оберіть дату в календарі, що розкривається натисканням стрілки на іконку. 
УВАГА! Умовою виконання розпорядження з терміном виконання пізнішим, ніж день його складання, є забезпечення 
достатньості коштів на рахунку в день, що передує виконанню цього розпорядження та до моменту його виконання. 
5) Оберіть рахунок, на який бажаєте зробити платіж, з випадаючого списку рахунків. Список розкривається натисканням стрілки 
з правого боку цього поля. 
6) Операційний номер платежу - введіть номер Вашого платіжного доручення (будь-яке 10-ти значне число). 
7) Деталі оплати - введіть призначення Вашого платежу. 
  
Перевірте, будь-ласка, введені данні та натисніть на посилання "Ініціювати". Система перевірить введені Вами дані та видасть 
наступне вікно: 
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Щоб виконати транзакцію, натисніть кнопку "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий сертифікат, яким буде підписано 
платіжне доручення:

Якщо система визначить, що Ваш цифровий підпис є дійсним, з'явиться вікно Переказ між власними рахунками  - 
підтвердження; на цьому екрані Ви побачите статус платежу та його номер посилання (при використанні ролі суперкористувач 
або суперавторизатор):

Це означає, що платіж був успішно створений та прийнятий до виконання. Як підтвердження про успішний статус відправлення 
платежу Ви можете знайти в розділі "Перекази коштів", підрозділ "Перегляд платежів". Платіж буде виконано за декілька 
хвилин. 
  
УВАГА! При використанні ролі "ініціатор", заміст повідомлення з номером посилання платежу, Ви побачите таблицю "Деталі 
перевірки" з стовбцями "Ім'я користувача", "Дата", "Версія", "Авторизація номер", "Статус". В поле "статус" Ви побачите, що 
Ваш платіж в статусі "ініційовано".
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4.4. Сплата картки іншого банку 
  
Для створення міжбанківського карткового платежу перейдіть у розділ "Кредитні картки", підрозділ "Сплата картки іншого 
банку" та заповніть всі необхідні поля згідно нижче наведеного опису

УВАГА! Якщо біля назви поля знаходиться символ «*» - це означає, що поле є обов'язковим для заповнення. 
Для здійснення платежу виконайте наступні етапи:   
1) № посилання користувача - в це поле введіть назву(або номер) Вашої платіжки. Це використовується для зручності 
розпізнавання Ваших платіжок у розділі "Перегляд платежів". Якщо Ви не заповните це поле, система присвоїть довільну назву 
Вашої платіжки. 
2) Оберіть рахунок, з якого бажаєте зробити платіж, з випадаючого списку рахунків. Список розкривається натисканням стрілки 
з правого боку цього поля.  Поле ідентифікаційний код заповнюється автоматично системою. 
УВАГА! Система може відображати усі Ваши поточні рахунки, однак для здійснення міжбанківського переказу оберіть рахунок 
лише в українській гривні (UAH). 
Поля Відділення, Баланс та Валюта заповнюються автоматично та стосуються обраного рахунку.  
3) У полі Сума переказу введіть суму грошей, яку бажаєте переказати на інший рахунок; ця сума завжди наводиться в 
українській гривні (UAH).  
4) Далі оберіть дату валютування транзакції. Якщо транзакція має бути виконана з майбутньою датою валютування, позначте 
опцію Сплатити пізніше та оберіть дату в календарі, що розкривається натисканням стрілки на іконку. 
УВАГА! Умовою виконання розпорядження з терміном виконання пізнішим, ніж день його складання, є забезпечення 
достатньості коштів на рахунку в день, що передує виконанню цього розпорядження та до моменту його виконання. 
5) Терміновість - оберіть тип "нормальний". 
6) Якщо Ви створювали список бенефіціарів (отримувачів), навпроти "перелік бенефіціарів" оберіть необхідного бенефіціара 
(отримувача). В цьому випадку поля "Номер", "Код банку", "Ім'я бенефіціара", "Ідентифікаційний код" заповняться автоматично.
Якщо Ви не створювали список бенефіціарів, Вам доведеться заповнити наступні поля: 
 - номер карткового рахунку - в це поле введіть номер карткового рахунку одержувача в форматі СЕП 2625..... 
 - код банку - Ви маєте можливість ввести код банку самостійно або скористатися посиланням "знайти" (праворуч від поля вводу 
кода банку). При використанні посилання "знайти", Ви маєте можливість здійснити пошук банку у новому віконці за назвою або 
за кодом банку. Після знаходження банку, клацніть напроти по посиланню "обрати", нове віконце буде закрито, а в полі код 
банку Ви побачите необхідне МФО банку отримувача. 
 - Ім'я бенефіціара - введіть ПІБ отримувача. 
 - Ідентифікаційний код - в це поле введіть код ЄДРПОУ отримувача. 
7) Операційний номер платежу - введіть номер Вашого платіжного доручення (будь-яке 10-ти значне число). Цей номер має бути 
унікальним на протязі дня, в противному випадку Ваш платіж буде повернено. 
8) Деталі оплати - введіть призначення Вашого платежу.



Перевірте, будь-ласка, введені данні та натисніть на посилання "Ініціювати". Система перевірить введені Вами дані та видасть 
наступне вікно: 
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Щоб виконати транзакцію, натисніть кнопку "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий сертифікат, яким буде підписано 
платіжне доручення:

Якщо система визначить, що Ваш цифровий підпис є дійсним, з'явиться вікно Сплата картки іншого банку  - підтвердження; на 
цьому екрані Ви побачите статус платежу та його номер посилання (при використанні ролі суперкористувач або 
суперавторизатор):
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Це означає, що платіж був успішно створений та прийнятий до виконання. Як підтвердження про успішний статус відправлення 
платежу Ви можете знайти в розділі "Перекази коштів", підрозділ "Перегляд платежів". 
  
 УВАГА! При використанні ролі "ініціатор", заміст повідомлення з номером посилання платежу, Ви побачите таблицю "Деталі 
перевірки" з стовбцями "Ім'я користувача", "Дата", "Версія", "Авторизація номер", "Статус". В поле "статус" Ви побачите, що 
Ваш платіж в статусі "ініційовано". 
  
  
4.5. Зміна платежу 
  
 Якщо Ви користувач з ролью "ініціатор" та ініційований платіж ще не авторизовано або відхилено авторизатором, Ви маєте 
можливість змінити ініційований платіж. Для цього Вам необхідно перейти в пункт меню "Переказ коштів", "Зміна платежу"  та 
знайти необхідний платіж у переліку:

  Ви маєте можливість змінити необхідну платіжку або завантажити перелік платіжок, що не авторизовані, у файл формату csv. 
  Для зміни платіжки натисніть на № посилання в другій колонці.  Система відобразить стандартну форму платіжного доручення 
с заповненими реквізитами. Знизу платіжки система відображає таблицю з історією зміни обраної платіжки для зміни: 
 

  В таблиці можна побачити  Ім'я ініціатора платежу, дату та час ініціації, версію ініціації та номер авторизації, статус та причину 
відхилення.  
 Після внесення необхідних змін в платіжку необхідно натиснути посилання "Змінити". Система відобразить форму 
підтвердження де необхідно буде підтвердити зміни своїм цифровим сертифікатом.



4.6. Авторизація платежів 
   
   Якщо Ви користувач системи Інтернет-банкінг з ролью авторизатор або суперавторизатор, для відправлення платіжок Вам 
необхідно авторизувати платіжки, що були ініційовані ініціатором. Для цього перейдіть у розділ "Клієнтська підтримка" - 
"Очікуючі авторизації". Система відобразить перелік типів платежів, що очікують авторизації.
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  Для авторизації платіжок, оберіть необхідний тип платежів та натисніть на назву типу платежу у першій колонці. Ви побачите 
перелік платіжок обраного типу платежу, що очукують авторизації

  Система відображає статус очікуючих авторизації платежів, їх статус, сума, рахунок та код відділення на якому був відкритий 
рахунок.   
  Для авторизації певної платіжки клацніть на № посилання у другому стовпчику.



  Система відобразить форму перевірки платежу: 
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  Ви маєте можливість авторизувати платіж або відхилити, вказавши причину відхилення платежу. Для авторизації платежу 
натисніть посилання "Авторизувати". Система відобразить форму підтвердження авторизації платежу:
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Перевірте, будь-ласка, відображені данні та натисніть на посилання "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий 
сертифікат, яким буде підписано платіжне доручення:

Якщо система визначить, що Ваш цифровий підпис є дійсним, з'явиться вікно підтвердження; на цьому екрані Ви побачите 
статус платежу:

  Це означає, що платіж був успішно створений та прийнятий до виконання. Як підтвердження про успішний статус відправлення 
платежу Ви можете знайти в розділі "Перекази коштів", підрозділ "Перегляд платежів".
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4.7. Друк платіжних доручень. Перегляд деталей та статусів платежів, виконаних у системі Інтернет-Банкінг. 
  
 Для перегляду платежів виконаних в системі Інтернет-Банкінг, їх деталей та статусу - перейдіть в розділ "Переказ коштів", 
підрозділ "Перегляд платежів". Система видасть наступне вікно:

 В цьому розділі Ви можете скористатися критеріями пошуку та знайти необхідний Вам платіж. Система дозволяє використати 
наступні критерії пошуку: 
 - Метод переказу; 
 - Статус платежу; 
 - Посилання користувача; 
 - По початковій та кінцевій даті ініціювання платежу. 
  
 За результатами пошуку система відображає наступну інформацію по платежам: Посилання користувача (якщо Ви не вводили 
назву платежу при створенні, система присвоїла довільну назву Вашого платежу), системний номер, метод переказу, статус, 
суму, рахунок, відділення. 
 УВАГА! Статус "виконано" означає що Ваш платіж потрапив в обробку до Банку.   
  
 Ви також маєте можливість завантажити або роздрукувати знайдені платежі, використовуючи посилання "Завантаження" та 
"Друк" (ці посилання знаходяться під результатами пошуку). При завантаженні результатів пошуку Ви можете обрати тип 
файлу: csv або dbf.
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 Для перегляду деталей Вашої платіжки необхідно натиснути системний номер платежу. Після натискання на системний номер 
система видасть наступне вікно:

 Ви маєте можливість роздрукувати Вашу платіжку або повернутися назад. Для друку платіжки натисніть посилання "Друк". 
  
  
4.8. Шаблони платежів. 
  
 Якщо у Вас є регулярні платежі Ви можете створити шаблони платежів. Це дозволить Вам не вводити кожного разу всі 
необхідні реквізити. Для створення шаблону платежу перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Шаблон платежу", система 
видасть наступне:
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 Ви маєте можливість здійснити пошук шаблонів або створити новий шаблон. Для додавання нового шаблону оберіть посилання 
"додати шаблон". Система видасть наступне вікно:

 В поле "ідентифікатор клієнта" введіть Ваш ідентифікатор (ідентифікатор користувача, що Ви використовуєте при вході в 
систему) та натисніть кнопку "пошук". Система знайде Ваш ідентифікатор і відобразить деталі:

 Натисніть на ідентифікатор  в таблиці "деталі клієнта".
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Для додавання шаблону необхідно обрати тип шалону: "Внутрішньобанківський" або "Міжбанківський". Оберіть 
міжбанківський тип сплати, якщо Ви створюєте шаблон для міжбанківського платежу. 
 

 Після вибору типу шаблону необхідно натиснути посилання "додати".   
 Якщо Ви обрали тип шаблону "міжбанківський", Ви побачите стандартну форму міжбанківського платежу:

 В поле "Ідентифікатор шаблону" введіть назву (або номер) Вашого шаблону. Це використовується для зручності розпізнавання 
Ваших шаблонів у підрозділі "Шаблони платежу". Не вживайте спеціальних символів (!"№;', тощо) в ідентифікаторі шаблону. 
 Скористайтеся розділом 4.1 Міжбанківський платіж для заповнення реквізитів шаблону. 
 УВАГА! В шаблоні платежу відсутнє поле "Операційний номер платежу". Його Вам доведеться заповнювати вручну при 
відправлені Вашої платіжки. 
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 В поле "Ідентифікатор шаблону" введіть назву(або номер) Вашого шаблону. Це використовується для зручності розпізнавання 
Ваших шаблонів у підрозділі "Шаблони платежу". Не вживайте спеціальних символів (!"№;', тощо) в ідентифікаторі шаблону. 
 Скористайтеся розділом 4.2 Внутрішньобанківський платіж для заповнення реквізитів шаблону. 
  
 Після заповнення реквізитів шаблону(нижче наведено приклад міжбанківського шаблону), натисніть посилання "додати". 
Система перевірить введені дані та видасть сторінку перевіки:

 Якщо Ви обрали тип шаблону "внутрішньобанківський", Ви побачите стандартну форму внутрішньобанківського платежу:

 Перевірте, будь-ласка, введені дані та натисніть посилання "підтвердити". Далі система видасть повідомлення про успішне 
створення шаблону.
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 Для використання Ваших шаблонів перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Шаблон платежу" та скористайтеся 
критеріями пошуку для пошуку шаблону. Ви також можете, не вводячи ідентифікатора шаблону та ідентифікатора клієнта, 
натиснути посилання "пошук" і система відобразить перелік шаблонів:

 Для створення платіжки по шаблону, натисніть посилання "платіж", навпроти необхідного Вам шаблону. Після натискання на 
посилання "платіж", Ви побачите форму платіжки з данними з Вашого шаблону (нижче наведено приклаж міжбанківського 
платежу):

 Перевірте усі необхідні реквізити Вашого платежу та введіть операційний номер Вашого платежу. 
 УВАГА! В один операційний день з одного й того ж самого рахунку не мають надсилатися платежі з однаковим операційним 
номером. Операції з однаковим операційним номером, не виконаються та повертаються на рахунок клієнта (тільки міжбанківські 
платежі).  
 УВАГА! Зміна реквізитів на цьому етапі не призведе до зміни Вашого шаблону платежу. 
 Для перевірки платежу натисніть посилання "ініціювати" та, після перевірки, натисніть кнопку "підтвердити" (див. 4.2 
Внутрішньобанківський платіж).
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 Для зміни Вашого шаблону натисніть на посилання "змінити". 
  
4.9. Створення отримувачів (бенефіціарів). Дані отримувачів. 
  
 Кожного разу при створенні міжбанківського або внутрішньобанківського платежу Вам доводиться вводити рахунок 
отримувача, код банку отримувача, Ім'я / Назва отримувача, ідентифікаціний код отримувача. Для того, щоб не вводити кожного 
разу ці реквізити одного і тогож отримувача Ви можете скористатися підрозділом "Дані отримувачів".  
 Для створення отримувача (бенефіціара), перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Перелік отримувачів". Система 
відобразить наступну форму:

 Для додавання бенефіціарів натисніть посилання "додати бенефіціара". Система відобразить наступний розділ:
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 Оберіть тип отримувача (бенефіціара): міжбанківський або внутрішньобанківський. Оберіть міжбанківський тип отримувача 
(бенефіціара), якщо рахунок отримувача(бенефіціара) відкритий в іншому банку. Натисніть посилання "додати бенефіціара".  
 Якщо Ви обрали міжбанківський  тип отримувача (бенефіціара), Ви отримаєте наступне:

 Поле "Клієнт ідентифікаційний код" заповнюється автоматично.   
  
 Якщо Ви обрали внутрішньобанківський тип бенефіціара, Ви отримаєте наступне:

 Поле "ідентифікатор бенефіціара" використовується для введення назви (або номера) Вашого отримувача (бенефіціара). Це 
використовується для зручності розпізнавання Ваших отримувачів (бенефіціарів) у підрозділі "Дані отримувачів". Не вживайте 
спеціальних символів (!"№;', тощо) в ідентифікаторі бенефіціара. 
 Заповніть всі необхідні поля та натисніть на посилання "додати".
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 Після перевірки введених Вами даних система виведе наступне вікно перевірки (нижче наведено приклад на міжбанківському 
бенефіціарі):

 Перевірте введені Вами дані та натисніть на посилання "Підтвердити". Система виведе повідомлення про успішне додавання 
бенефіціара. Ви можете побачити та обрати Вашого отримувача (бенефіціара) при заповнені реквізитів платіжки відповідного 
типу платежу. При виборі отримувача (бенефіціара) реквізити отримувача будуть заповнюватись автоматично. 
  
 Для перегляду Ваших отримувачів (бенефіціарів) перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Дані отримувачів" та 
скористайтеся критеріями пошуку для пошуку отримувача (бенефіціара). Ви також можете, не вводячи ідентифікатора 
бенефіціара, натиснути посилання "пошук" і система відобразить перелік отримувачів (бенефіціарів):

 Для редагування певного бенефіціара клацніть ідентифікатор бенефіціара.
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5 Обслуговування рахунків. 
  
 Цей розділ дозволяє подивитися перелік Ваших рахунків, інформацію по Ваших рахунках та динаміку транзакцій по Ваших 
рахунках. 
  
5.1. Перелік рахунків 
  
 Для переглядку переліку Ваших рахунків перейдіть у розділ "Обслуговування рахунків", підрозділ "Зведення рахунків". 
Система відобразить перелік Ваших рахунків по групах:

 Ви можете переглянути номери Ваших рахунків та сальдо по них.  В стовпчику "Сальдо поточного рахунку для відомості в" 
служить для відображення наявості коштів по Вашому рахунку в перерахуванні в обрану валюту. Ви завжди можете обрати з 
випадаючого списку необхідну валюту та система автоматично відобразить Вам сальдо по рахунках в перерахуванні на обрану 
валюту. 
 Для перегляду деталей Вашого рахунку натисніть на номері Вашого рахунку у стовпчику "Номер рахунку". Ви також межете 
перейти у підрозділ "Деталі рахунку" з головного меню для перегляду цих деталей. 
  
5.2. Деталі рахунку 
  
 В цьому підрозділі система дозволяє передивитися деталі Ваших рахунків. Перейдіть у розділ "Обслуговування рахунків", 
підрозділ "Деталі рахунку". 
 УВАГА! Ваш рахунок має два номери - внутрішній номер та номер рахунку СЕП. При виконанні внутрішньобанківського 
платежу Вам завжди необхідно вказувати номер рахунку отримувача у внутрішньому форматі. Внутрішній номер Вашого 
рахунку Ви бачите у випадаючому списку або нижче, після фрази "Деталі для ..." 
  
 



сторінка 31

  Для перегляду деталей по необхідному рахунку, оберіть рахунок у випадаючому списку рахунків та натисніть на посилання 
"Перейти". Система відобразить наступне:

 Ви можете переглянути наступні деталі по обраному рахунку: Поточний залишок, Доступний кредит, Національний 
ідентифікатор, Дата відкриття рахунку, Номер рахунку СЕП, Несплачені кошти, Доступний залишок, Власник рахунку, Ліміт 
овердрафту. 
 УВАГА! Поточний залишок може відрізнятися від доступного залишку. Це пов'язано з тим, що деякі Ваші платіжки та 
транзакції (розрахунки в торгівельній мережі, тощо) очікують обробки та після їх обробки поточний залишок зрівняється з 
доступним. 
  
5.3. Перегляд виписки по рахунках 
  
 Для перегляду виписки по рахунках Вам необхідно перейти у розділ "Обслуговування рахунків", підрозділ "Динаміка рахунку". 
Система виведе наступне:



 Якщо Ви бажаєте переглянути будь-які транзакції, що виконувались по обраному Вами рахунку: 
1. Оберіть зі списку "Оберіть рахунок" рахунок, що Вас цікавить; список розкривається натисканням стрілки з правого боку 
цього поля. 
2. Оберіть зі списку "Відобразити останніх" скільки останніх транзакцій має бути виведено (для вибору є опції 5, 10, 15, 20, 25, 
50, 100, 500, 1000). та натисніть посилання "Перегляд". 
  
 Якщо Ви хочете перевірити окремі платежі, виконані по обраному рахунку, Ви маєте можливість скористатися деякими 
додатковими параметрами пошуку: 
 УВАГА! Для відображення балансу на початок дня і кінець дня  необхідно вказувати "початкову дату" та "кінцеву дату" в 
критеріях пошуку. 
3. В полі "Початкова дата" оберіть початкову дату, в якому були здійснені транзакції по даному рахунку. 
4. В полі "Кінцева дата" оберіть кінцеву дату, в якому були здійснені транзакції по даному рахунку. 
5. В полі "Мінімальна сума" введіть мінімальну суму транзакцій, які мають бути знайдені. 
6. В полі "Максимальна сума" введіть максимальну суму транзакцій, які мають бути знайдені. 
7. В полі "Дебет/Кредит" оберіть дебетові та кредитові операції або тільки дебетові та тільки кредитові операції для 
відображення. 
8. В полі "№ платежу" введіть номер посилання транзакції, що Вас цікавить. 
9. В полі "Сортування" оберіть спосіб впорядкування даних. Можете відсортувати їх від найдавніших транзакцій чи навпаки від 
найновіших. 
10. В полі "Сортування за іменем поля" оберіть за яким стовпчиком буде проводитись сортування. 
  
 Після заповнення  необхідних критеріїв пошуку, Ви маєте можливість переглянути інформацію, роздрукувати або завантажити. 
 Для перегляду Вам необхідно натиснути посилання "Перегляд". Система відобразить результати пошуку у виді таблиці, 
приклад якої наведено нижче:
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 Для роздрукування Вам необхідно натиснути посилання "Друк". В такому разі дані будуть відкриті у програмі Adobe Reader 
(файл формату pdf). Якщо цього не станеться, перевірте чи встановлена в Вас програма Adobe Reader. Перед друкуванням з 
програми Adobe Reader, при необхідності, Ви можете змінити розмір шрифта в налаштуваннях принтера. 
  
 Для зберігання Вам необхідно натиснути посилання "Завантажити". В цьому випадку система відобразить наступне: 

 Ви можете обрати наступні типи файлу для завантаження: pdf (Adobe Reader), csv, dbf, dbf 1C (сумісний з програмою 1С).        
 Оберіть необхідний тип файлу та натисніть посилання "Завантажити". Для завантаження dbf типу файлу, що сумісний з 
програмою 1С, виставте відповідний прапорець "DBF 1C" (над формою вибору полів для завантаження). 
УВАГА! Вибір полей для завантаження доступни тільки при виборі файлу типу csv. При виборі іншого типу файлу будуть 
завантажуватись усі поля. 
 Якщо Ви обрали тип файлу pdf натисніть посилання "Завантаження" та з’явиться вікно з запитанням записати файл чи одразу 
відкрити. Збережіть файл на диску.Файл типу pdf, відкритий у програмі Adobe Reader, виглядає наступним чином:
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 Якщо Ви обрали тип файлу csv, Ви можете обрати яку інформацію про транзакції Ви бажаєте записати в файл. Виділіть обрані 
поля та натисніть посилання "Додати обране". Ви  завжди можете скористатися кнопкою "Видалити обране", якщо не бажаєте 
завантажувати певні дані. Ви можете також додати всі поля одразу, натиснувши напис "Додати все". Подібним чином можете 
видалити всі 
додані поля. 
 Коли Ви оберете поля, які хочете мати у збереженому файлі, натисніть посилання "Завантаження", та з’явиться вікно з 
запитанням, записати файл чи одразу відкрити. Збережіть файл Excel на диску, а потім імпортуйте його до нового файлу, щоб 
детальні дані були розділені по стовпчиках. Ви можете зробити це наступним чином: 
- відкрийте новий документ в Microsoft Excel, 
- в головному меню натисніть Data, 
- потім оберіть Import External Data → Import Data, 
- оберіть файл, який Ви тільки що завантажили й натисніть Open, 
- у вікні, що з’явиться – Text Import Wizard – Step 1 of 3, позначте опцію Delimited і натисніть Next, щоб перейти до наступного 
кроку, 
- у вікні, що з’явиться, позначте Comma і перейдіть до наступного кроку, 
- натисніть кнопку Finish, щоб отримати дані, поділені на детальні стовпчики, так як це наведено нижче:

 Якщо Ви обрали тип файлу dbf або dbf 1C, натисніть посилання "Завантаження" та з’явиться вікно з запитанням, записати файл 
чи одразу відкрити. Збережіть файл на диску. Ви можете відкрити збережений файл за допомогою будь-якої програми, що 
підтримує dbf файли. Якщо Ви обрали тип файлу dbf 1C, Ви можете імпортувати дані в програму 1С.
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 5.4. Загальна інформація по рахункам 
  
 Для перегляду загальної інформації по рахункам, Ви можете скористатися розділом "Загальний стан", підрозділ "Інформація по 
рахункам". Система відобразить у вигляді таблиці наявні кошти та залишки по укрупнених групах рахунків: 
 

 Система відображає загальну суму по рахунках, враховуючи групи валют. Для перегляду всіх рахунків певної групи валюти, 
натисніть на назву валюти в першій колонці, система відобразить всі доступні рахунки по обраній валюті:
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6 Інформація по Кредитам 
  
 Якщо у Вас наявні  кредити, Ви можете подивитись інформацію по Вашим кредитам в розділі "Кредити", підрозділ "Перегляд 
дталей кредиту". Система відобразить наступне:

 Ви маєте можливість передивитись: Номер рахунку кредиту, Відділення, на якому був відкрит кредит, валюта  кредиту, опис 
кредиту, сума кредиту, дата виконання зобов'язання, статус кредиту.  
 Для перегляду деталей, натисніть по номеру рахунку у першій колонці. Система відобразить наступне:
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 Ви можете переглянути:  
 - Номер рахунку кредиту,  
 - валюта,  
 - основна сума,  
 - дата реєстрації,  
 - дата виконання забов'язання,  
 - Ім'я власника,  
 - розрахунковий номер та адрес відділення,  
 - баланс розрахунку,  залишок по поточних рахунках, що прив'язані до кредиту, 
 - непогашений залишок,  
 - строк сплати наступного внеску,  
 - сума наступного внеску,  
  та інше. 
  
 Ви також маєте можливість подивитися деталі відсотків та графік погашення кредиту. 
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 7 Курси валют 
  
 Щоб дізнатися курси валют, перейдіть у розділ "Клієнтська підтримка", підрозділ "Курси валют". Система виведе курси валют 
на поточну дату:

 Якщо Ви бажаєте отримати курс по певній валюті, оберіть її зі списку та натисніть посилання "пошук". 
  
  
8 Поштова скринька 
  
  Система Інтернет-Банкінг має вбудовану поштову скриньку. Ви можете за допомогою вбудованої поштової скриньки відсилати 
Ваші запитання стосовно системи Інтернет-Банкінг до центру клієнтської підтримки. Для того, щоб скористатися вбудованою 
поштовою скринькою перейдіть у розділ "Клієнтська підтримка", підрозділ "Поштова скринька". Система відобразить наступне:
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 Для відправлення поштового повідомлення до центру клієнтської підтримки, натисніть на посиланя "написати". Система виведе 
наступне:

 Введіть, будь-ласка, тему Вашого повідомлення та заповніть текст повідомлення. Після цього натисніть посилання "надіслати".  
 Якщо Ви натиснете посилання "зберегти", Ваше повідомлення не буде надіслано, а буде збережено в підрозділі "Чернетки". 
 Відповідь Ви зможете отримати трохи пізніше, в підрозділі "Вхідні".  
 Усі відправлені повідомлення Ви можете переглянути в підрозділі "Відправлені". 
  
9 Зміна паролю 
  
 Для зміни Ваших паролів в систему Інтернет-Банкінг, перейдіть в розділ "Клієнтська підтримка", підрозділ "Зміна паролю". 
Система видасть наступне:
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 Ви маєте можливість змінити пароль №1 (використовується для входу в систему) або пароль №2 (використовується для випуску 
сертифікату). 
 Для зміни паролю, введіть старий пароль, новий пароль, підтвердіть новий пароль. 
 УВАГА! Пароль №1 та пароль №2 не повинні співпадати. Пароль не може бути таким як три останніх паролі. 
 УВАГА! Перед зміною паролю, ознайомтесь з вимогами, що відображаються нижче, під посиланням "Змінити". 
  
  
  
  
  
10 Пакетний переказ коштів. 
  
 УВАГА! Ця послуга використовується для клієнтів, що мають велику кількість платежів щоденно та їм буде не зручно набирати 
кожну платіжку окремо та підписувати цифровим сертифікатом. 
  
 Якщо ця послуга не була підключена при реєстрації, для підключення цієї послуги заповніть на найближчому відділені заявку 
на реєстрацію/зміну юридичної особи в системі Інтернет-Банкінг. В заявці в даних користувача необхідно відмітити прапорець 
"Файлове підвантаження транзакцій" та виставити у полі "Пакетний змішаний переказ" необхідний ліміт максимальної суми всіх 
транзакцій у файлі. Змішаний переказ включає в себе Міжбанківський переказ, Внутрішньобанківський переказ, Переказ між 
власними рахунками, тощо. 
  
 Після подачі заявки на підключення, через деякий час, Ви побачите в гловному меню системи Інтернет-Банкінг новий розділ, 
що називається "Пакетний переказ коштів". Цей розділ містить два підрозділи: "Підвантаження пакету" та "Перегляд пакетного 
файлу". 
  
 УВАГА! Перед завантаженням файлу в систему Інтернет-Банкінг, ознайомтесь з вимогами до завантажуваного файлу. 
  
 Якщо тип підключеного пакетного переказу коштів є dbf файл, Вам необхідно створити необхідний файл з Вашими платіжками. 
 Для створення файлу Ви можете скористатися буд-якою програмою, що підтримує цей тип файлів. 
 Ваш dbf файл має мати наступну структуру (зразок Ви можете отримати на відділенні): 
  
  
 

Назва поля: OrgDate  Nom Summa  CrnId DebAcc CrdMfo CrdAcc CrdAccName CrdCliCode  Note 

Формат 
даних 

(тип_кількіст
ь символів:

D_8 
(DDMMYYYY) C_10 N_19.2 N_3 C_32 N_6 C_32 C_38 C_10 C_140

Опис поля:
Дата платежу 

(дата 
валютування)

Порядковий 
номер 

платіжного 
доручення 
(10 цифр)

Сума Код валюти  
завжди 980

Номер 
рахунку по 

дебету 
(завжди 

внутрішній 
номер 

рахунку в 
Універсалбан

ку)

МФО - для 
внутрішніх 

платежів 
322001, для 
зовнішніх - 

усі інші 

Номер 
поточного 

рахунку 
отримувача 

(для 
внутрішніх 
платежів - 

внутрішній 
номер, для 

зовнішніх - в 
форматі СЕП

П.І.Б. 
Отримувача / 

назва 
отримувача

Ідентифікацій
ний номер 

фізичної 
особи / 

юридичної 
особи

Призначення 
платежу

OrgDate  Nom Summa  CrnId DebAcc CrdMfo CrdAcc CrdAccName CrdCliCode  Note 

25.05.2008 0000000001 1000.00 980 01504010000195950 322001 01504010000195930 ІВАНОВ І.І. 2323859568

Перерахуван
ня з/п за 

березень. Всі 
податки 

сплачено

25.05.2008 0000000002 1000.00 980 01504010000195950 123456 260011111111 ІВАНОВ І.І. 2323859568

Перерахуван
ня з/п за 

березень. Всі 
податки 

сплачено

Приклад:
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 Таким чином Ваш dbf файл повинен мати наступну структуру:

 Для завантаження Вашого файлу з платіжками перейдіть у розділ "Пакетний переказ коштів", підрозділ "Підвантаження 
пакету". Система виведе наступне:

 Для вибору файла для завантаження, натисніть кнопку "Обзор" та оберіть необхідний файл для завантаження, що знаходиться 
на Вашому комп'ютері. 
 Щоб виконати транзакцію, натисніть кнопку "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий сертифікат, яким буде 
підписано платіжне доручення:
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 Після успішного завантаження файлу, система виведе наступне:

 Тепер, для перегляду статусу Вашого файлу з платіжками, необхідно перейти в підрозділ "Перегляд пакетного файлу". Система 
виведе наступне (якщо у вас роль суперкористувач):

  Якщо у вас роль ініціатор, файлу може отримати статус "Передобробка". Для авторизації платіжок необхідно увійти під 
авторизатором та авторизувати платіжки в пункті меню "Клієнтська підтримка", "Очікуючі авторизації" (див. розділ 4.6), 
обравши категорію "Змішаний пакетний переказ" платежів для авторизації.
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  Ви маєте можливість скористатися критеріями пошуку та здійснити пошук за наступними критеріями (не обов'язково): 
 - Ім'я файлу - ім'я підвантаженого Вами файлу; 
 - Ідентифікатор пакетної транзакції - підключена Вам послуга (як правило Підвантаження DBF,  тощо); 
 - Тип транзакції - тип підключених переказів (як правило Пакетний змішаний переказ); 
 - Статус файлу - оберіть необхідний Вам статус для пошуку або залиште "будь-який"; 
 - Номер посилання файлу - якщо Ви запам'ятали який номер посилання присвоїла система, після завантаження файлу; 
 - Пошук по початковій даті та по кінцевій. 
  
  Якщо Ви скористалися критеріями пошуку, після вибору критеріїв натисніть посилання "пошук". 
  
  В таблиці "Зведення пакету" Ви маєте можливість передивитись статус завантажених Вами файлів. 
  
  УВАГА! Якщо статус Вашого файлу "Завершено" файл завантажено успішно (це не означає, що Ваші платіжки вдало 
пройшли). Система повідомляє, що файл був оброблений та для перегляду статусу Ваших платіжок треба перейти в деталі 
Вашого файлу. 
  
  Якщо Ви бачите статус файлу "Помилка", натисніть в колонці "Статус файлу" на статус "Помилка". Система Вам відобразить 
наступне: 

  Система відображає перелік усіх Ваших файлів, що отримали статус "Помилка". 
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 Для перегляду причин помилки, натисніть на посилання "Перегляд історії" в останньому стовпчику. Система виведе наступне:

 Ви маєте можливість завантажити Ваш файл на Ваш комп'ютер та переглянути його знову або натисніть на посилання 
"Перегляд помилок". Система запропонує відкрити файл з помилками або завантажити його на Ваш комп'ютер:

 Натисніть кнопку "Open" ("Открыть").  Ви побачите наступне:
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 На данному прикладі система повідомляє про невірно введену дату платіжки у завантаженому файлі. 
 Виправте усі помилки та завантажте файл знову. 
 УВАГА! Перед повторним завантаженням файлу, Вам необхідно змінити у файлу операційний номер платежів та змінити назву 
файлу. 
  
  
 Якщо статус вашого файлу "Завершено", для перегляду деталей платежів та їх статусів натисніть на статус "Завершено" у 
колонці "Статус файлу" (див стор. 42 ).  Система відобразить наступне:
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 Для перегляду деталей Ваших платежів та їх статусів, натисніть на Ім'я файлу у першому стовпчику. Система відобразить 
наступне:

 В таблиці "Деталі файлу" Ви можете подивитись: 
 - Номер посиланя файлу; 
 - Ім'я Вашого файлу; 
 - Статус файлу; 
 - Дата отримання. 
 В таблиці "Деталі транзакції" Ви можете подивитись: 
 - Всього записів -  кількість платежів у завантаженому Вами файлі; 
 - Тип транзакції - на даному прикладі Пакетний змішаний переказ; 
 - Сума транзакції - загальна сума всіх транзакцій у файлі; 
 - Кількість дебітів - кількість дебетових транзакцій у файлі. 
  
 Для перегляду статусу Ваших платіжок, натисніть на посилання у стовпчику "номер посилання файлу", таблиця "Деталі файлу". 
Система виведе наступне:
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 Вам необхідно подивитись на статус кожного платежу у стовпчику "Статус". Якщо статус платіжок "Виконано", перевірте, 
будь-ласка, Вашу виписку в системі Інтернет-Банкінг у розділі "Обслуговування рахунків", підрозділ "Динаміка рахунку" та 
переконайтесь що відповідна файлу сума списана з Вашого рахунку. 
  
 Для перегляду деталей кожної транзакції, натисніть на посилання "Деталі запису". Ви отримаєте наступне:
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11 Контакт з Банком 
 
   У випадку питань, що стосуються використання та функціонування системи Інтернет-Банкінг, користувач може зв’язатися з 
Банком наступними засобами: 
 
11.1 Особистий контакт у відділенні Універсал Банку 
 
   Ви можете особисто зустрітися з працівниками нашого банку та обговорити справи, пов’язані з використанням системи 
Інтернет-Банкінг. Адреси усіх наших відділень в Україні Ви можете знайти на нашому веб-сайті у розділі "Відділення, 
банкомати". 
 
   Додатково у відділенні Універсал Банку можна виконати наступні операції, пов’язані з системою Інтернет-Банкінг: 
   • заблокувати тимчасово доступ до системи Інтернет-Банкінг; 
   • розблокувати доступ до системи Інтернет-Банкінг 
      Ваш рахунок може бути заблоковано внаслідок: 
      - триразового вводу неправильного паролю; 
      - п'ятиразового невірного введення паролю №2 при випуску цифрового сертифікату; 
      - подання заяви на блокування доступу. 
   • встановити транзакційні ліміти та підключити послугу файлове підвантаження транзакцій, зарплатний проект; 
   • замовити смарт-картку та кард-рідер для зберігання Ваших цифрових серифікатів; 
   • отримати нові паролі, у випадку якщо Ви загубили або забули старі і не можете їх пригадати; 
   • відмовитись від можливості доступу до системи Інтенет-Банкінг. 
 
11.2 Телефонний контакт 
 
   Ви можете зв’язатися з центром клієнтської підтримки, який до Ваших послуг 24 години на добу, 7 днів на тиждень за 
телефоном: 8 800 300 9000, +380 44 391 5 391 



Дякуємо за вибір Універсал Банку та використання системи Інтернет-Банкінг  
  
  

  
 

 Також ми розуміємо, що як і кожна нова система, на початку вона може становити певні труднощі.  
Тому ми будемо вдячні за всі зауваження, що стосуються як помічених недосконалостей системи, так і пропозицій 

удосконалень або впровадження нової функціональності. Кожна така пропозиція буде уважно розглянута 
спеціалістами, що займаються певною послугою (рахунками, картками та ін.).

8 800 300 9000 | +380 44 391 5 391
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1 Перелік послуг, доступних в системі Інтернет-Банкінг 
1.1 Рахунки 
   • детальна інфорація та залишки по рахунках; 
   • виконання переказів: 
      - міжбанківських (включаючи комунальні платежі); 
      - внутрішньобанківських;
      - між власними рахунками. 
   • перегляд, збереження в файл або друк переліку всіх транзакцій, що виконувалися по поточних та ощадних рахунках. 
 
1.2 Кредити 
   • загальна інформація по Вашому кредиту: 
      - залишок по кредитному рахунку; 
      - вид наданого кредиту; 
      - номер кредитного рахунку; 
      - надана сума кредиту; 
      - дата затвердження кредиту. 
   • контроль операцій, виконаних в рамках кредиту: 
      - дата останньої операції по сплаті; 
      - графік погашення. 
 
1.3 Загальні функції 
   • підсумок  - перелік всіх наявних у Вас продуктів та залишки по них; 
   • створення та модифікація даних бенефіціарів (отримувачів); 
   • створення та модифікація переліку шаблонів платежів;
   • перегляд статусу відправлених платежів;
   • курси обміну валют; 
   • отримання повідомлень з банку (інформація, об'яви, пропозиції та ін.); 
   • індивідуальний контакт з питань щодо системи Інтернет-Банкінг  з центром обслуговування клієнтів Універсал Банку за допомогою вбудованої поштової скриньки; 
   • перегляд та друк деталей переказів, здійснених за допомогою системи Інтернет-Банкінг. 
 
1.4 Додаткові функції (опціонально, при замовленні на відділенні)
   • файлове підвантаження транзакцій - завантаження файлу з Вашими платіжками. Ця функція дозволяє провести всі Ваши платіжки за декілька хвилин одним кліком; 
   • Зарплатні проекти (через функцію файлове підвантаження транзакцій)
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2 Вхід в систему 
         Кожен клієнт, який активував послугу Інтернет-Банкінг у відділенні Універсал банку, отримує дані, потрібні для входу в систему Інтернет-Банкінг та виконання операцій по наявних рахунках, кредитах, платіжних картках та інше. Юридична особа в системі Інтернет-Банкінг може мати наступні ролі: Ініціатор, Авторизатор, Суперкористувач, Суперавторизатор, Переглядач. 
  Ініціатор - користувач, який має право ініціювати платіжні доручення;
  Авторизатор - користувач, що має право авторизовувати платіжні доручення;
  Суперкористувач - користувач, що самостійно здійснює та відправляє платіжні доручення  без авторизації;
  Суперавторизатор - ця роль являє собою єднання ролі "Суперкористувач" + "Авторизатор". Тобто користувач  з такою роллю може авторизовувати платежі, створенні ініціатором, та самостійно здійснювати та відправляти власні платежні доручення;
  Переглядач - користувач, що має можливість лише переглядати інформацію (виписка, залишок на рахунку та ін.) в системі Інтернет-Банкінг.
 
Для входу Вам щоразу потрібні: 
   - Ідентифікатор користувача. Ви отримали його після підтвердження активації послуги у відділенні банку (12-ти цифровий ідентифікатор користувача, який знаходиться на підтвердженні отримання конверта з паролями); 
   - Пароль 1  - потрібен для входу в систему Інтернет-Банкінг. Знаходиться в конверті, який Ви отримали у відділенні банку після активації послуги Інтернет-Банкінг; 
         Для виконання банківських операцій за допомогою системи Інтернет-Банкінг, Вам додатково потрібен: 
   - Цифровий сертифікат, який випускається користувачем за наявності Пароля 2. Пароль 2 знаходиться в конверті, який Ви отримали у відділенні банку. Юридичні особи можуть одночасно мати лише один випущений сертифікат. Не губіть Ваш    Пароль 2, він може знадобитися при перевипуску Вашого сертифіката.
         Перед початком використання системи Інтернет-Банкінг, будь-ласка, перейдіть на наш веб-сайт                                  www.universalbank.com.ua та ознайомтесь с розділом "e-Banking" (Технічні вимоги, Безпека, Ліміти та ін.).
         УВАГА! Будь-ласка виконайте необхідні налаштування Вашого браузеру Microsoft Internet Explorer згідно вимог, прописаних на нашому веб-сайті, розділ "e-Banking", підрозділ "Безпека".
         Щоб скористатися Інтернет-банкінгом та увійдіть на наш веб-сайт: www.universalbank.com.ua. У головному меню оберіть розділ  "e-Banking". Далі натисніть на посиланні "Log-in" або "e-Banking" у підменю. Ви перейдете на сторінку входу в систему Інтернет-Банкінг. Поля, які Ви маєте заповнити, представлені нижче: 
         Ідентифікатор користувача  - в це поле введіть свій 12-ти цифровий ідентифікатор користувача, який знаходиться у підписаному Вами підтвердженні отримання конверта з паролями. 
         Пароль 1 - введіть Пароль 1, що знаходиться в отриманому пін-конверті.
         Мова  - оберіть мову, якою бажаєте користатися в системі Інтернет-Банкінг. 
 
Коли всі поля будуть правильно заповнені, натисніть посилання "вхід". 
Ви увійдете до системи Інтернет-Банкінг. 
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 2.3. Перший вхід 
         Якщо Ви увійшли в систему у перший раз, Ви будете зобов'язані змінити пароль, що міститься у конверті, на інший, вигаданий Вами. Це робиться на сторінці, яка автоматично з'явиться одразу після входу. 
         Будь-ласка дотримуйтесь правил при зміні Вашого паролю. Ваш новий пароль має задовільняти вимогам, наведеним у рамці у нижній частині сторінки. Не вживайте, будь-ласка, літери кирилиці.
         Щоб змінити пароль: 
   - в полі "Введіть старий пароль" - введіть Пароль 1, зазначений у Вашому пін-конверті, той,який Ви тільки що вжили для входу;
   - в полі "Введіть новий пароль" - вигадайте та введіть новий пароль, яким Ви бажаєте користуватися; 
   - в полі "Підтвердіть новий пароль" - повторно введіть свій новий пароль. 
 2.1. Невірне введення персональних даних  
         Якщо Ви введете неправильно Ваш ідентифікатор користувача або пароль, система виведе наступне повідомлення:  
         У цій ситуації Ви змушені будете закрити це вікно та розпочати процес входу в систему знову. Для цього Вам необхідно ввести ідентифікатор користувача та пароль, обрати мову, натиснути посилання "вхід". 
         УВАГА! Підряд триразове неправильне введення паролю 1 при вході в систему або 5-ти разове неправильне введення паролю 2 при випуску сертифікату спричинить блокування доступу до системи Інтернет-Банкінг.  В такому випадку Вам доведеться завітати до найближчого відділення Універсал Банку.  
 
2.2. Якщо пароль забуто, втрачено або загублено 
 
         В ситуації, коли Ви втратили паролі Інтернет-Банкінгу (загубили конверт, виданий у відділенні; забули дані для входу або інше), зверніться особисто до будь-якого відділення Універсал Банку. Там Ви зможете отримати новий конверт з новими паролями.
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	Після кожного входу Ви завжди бачите вікно  з оголошеннями. Завдяки цьому Ви не пропустите жодного важливого повідомлення. Приклад оголошення зображено нижче: 
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3.1. Загальний стан
 
   • Інформація по рахунках  - тут Ви можете вивести у вигляді таблиці наявні кошти та залишки по укрупнених групах рахунків. 
 
3.2. Обслуговування рахунків
 
   • Зведення рахунків  - цей розділ представляє у вигляді таблиці поточні та ощадні рахунки, власником яких Ви є та залишки на них. 
   • Динаміка рахунку  - дає можливість перегляду транзакцій з обраних поточних та ощадних рахунках, які Ви можете вивести, зберегти (експортувати) або роздрукувати. 
   • Деталі рахунку  - тут Ви перевіряєте залишки по своїх рахунках, дату відкриття, номер рахунку СЕП, тощо. 
 
3.3. Кредити 
 
   • Перегляд деталей кредиту  - в цьому розділі Ви можете переглянути наявні кредити, а також основні дані про них, такі як: 
 
  - № рахунку кредиту  - номер кредитного рахунку, на якому обліковується кредит, наданий Клієнту в Універсал Банку; 
  - Дата реєстрації;
  - Дата виконання забов'язання; 
  - Сума кредиту  - грошова сума виданого Клієнтові кредиту; 
  - Непогашений залишок;
  - Строк сплати наступного внеску;
  - Сума наступного внеску  - розмір наступного внеску;
  - Деталі відсотків та графік погашення. 
 
 
3 Короткий огляд головного меню системи Інтернет-Банкінг.
Загальний стан  - дані про наявні рахунки та залишки на них. 
Обслуговування рахунків  - перелік рахунків, власником яких Ви є, виписка  та деталі по рахунках.
Кредити  - наявні на разі кредити та основні дані про них. 
Кредитні картки  - сплата кредитних карток інших банків України. 
 
Перекази коштів  - тут Ви можете виконувати платежі та переглядати історію, стан транзакцій. 
Клієнтська підтримка  - контакт з Банком, курси валют, зміна паролю. 
Сертифікат  - використовується для випуску та відкликання цифрових сертифікатів для підписування платіжок. 
Допомога  - контекстна допомога по роботі з системою Інтернет-Банкінг. 
Вихід  - безпечний вихід з системи Інтернет-Банкінг. 
 
 
Примітка: Якщо у Вас підключена послуга "Файлове підвантаження транзакцій" під пунктом меню "Переказ коштів" у Вас буде пункт "Пакетний переказ коштів", який використовується для завантаження файлів з Вашими платіжками та перегляду статусів завантажених файлів.
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3.4. Кредитні картки 
 
  • Сплата картки іншого банку  - тут Ви можете перерахувати кошти на картку, видану та випущену іншим банком (на рахунки 2625 та 2605). 
 
 
3.5. Переказ коштів 
 
  • Дані отримувачів  - тут Ви можете зберегти в системі своїх отримувачів (бенефіціарів) та їх номер рахунку, МФО банку, ЄДРПОУ, щоб потім обирати їх зі списку під час виконання платежів та не вводити всі дані вручну. 
  • Міжбанківський платіж  - служить для виконання платежів у гривні на рахунки, відкриті в інших банках України, у тому числі комунальні платежі. 
  • Шаблон платежу - служить для створення шаблонів платежів, які можуть використовуватись для відправлення платіжів.
  • Внутрішньобанківський переказ  - служить для переказу грошей на рахунки, відкриті в Універсал Банку. 
  • Перекази між власними рахунками  - тут можна виконувати перекази між власними рахунками, що знаходяться в Універсал Банку. 
  • Зміна платежу - дає можливість змінити платежі що не були авторизовані або були відхилені авторизатором.
  • Перегляд платежів  - дає можливість пошуку вихідних платежів, виконаних в системі Інтернет-Банкінг та перегляду їх статусу. 
 
3.6. Клієнтська підтримка 
 
  • Оголошення  - тут можна прочитати актуальну інформацію з Універсал Банку (це вікно завжди відкривається першим при вході в систему). 
  • Поштова скринька  - використовується для надсилання та отримування індивідуальних повідомлень від групи підтримки. 
  • Курси валют  - тут Ви можете дізнатися актуальні курси валют Універсал Банку. 
  • Зміна паролю  - тут Ви можете змінити свій пароль в систему Інтернет-Банкінг (пароль 1), а також пароль, що слугує для генерації цифрового сертифікату (пароль 2). Срок дії паролю 1 три місяці. По завершеню цього періоду, в цілях безпеки, система запропонує Вам змінити пароль 1. 
 
3.7. Сертифікат
 
  • Випустити сертифікат - використовується для випуску цифрового сертифікату.
  • Відкликати сертифікат - використувується для відкликання цифрового сертифікату.
 
Примітка: Більш детально про випуск та відклик цифрових сертифікатів Ви можете дізнатися у пораднику на нашому веб-сайті у розділі "E-Banking", "Керівництво для користувачів", підрозділ "Сертифікати".
 
3.8. Допомога
 
  Цей розділ використовується для швидкого доступу до порадників по використанню системи.
 
3.9. Вихід 
 
  • Вихід  - слугує для безпечного виходу з системи Інтернет-Банкінг. 
Пам'ятайте, щоб закінчити роботу в системі Інтернет-Банкінг, бажано виконати вихід перед закриттям вікна браузера. Після кожного виходу Ви будете отримувати підтвердження виходу та звіт по виконаних під час даної сесії дій по рахунках.
 
 
Додаткові розділи (опціонально, при замовленні на відділенні) 
 
  Якщо у Вас підключена послуга "Файлове підвантаження транзакцій", під пунктом меню "Переказ коштів" буде доступний пункт "Пакетний переказ коштів", який використовується для завантаження файлів з Вашими платіжками та перегляду статусів завантажених файлів. Він включає наступні підпункти:
  • Підвантаження пакету - використовується для підвантаження файлу з Вашими платіжками. Ця функція дозволяє провести всі Ваши платіжки за декілька хвилин одним кліком.
  • Перегляд пакетного файлу - використовується для перегляду історії завантаження файлів з платіжками. Тут Ви можете подивитися статуси файлів з платіжками та перегляд помилок у випадку наявності.
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4 Операції по рахунках
 
Оберіть, будь-ласка, який тип платежу Ви бажаєте здійснити - Міжбанківський, Внутрішньобанківський чи Переказ між власними рахунками. Якщо Ви бажаєте відправити платіж на картковий рахунок в іншому банку, скористайтесь розділом "Кредитні картки", підрозділ "Сплата картки іншого банку".
 
 
4.1. Міжбанківський платіж
 
Для створення міжбанківського платежу або комунального платежу перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Міжбанківський платіж" та заповніть всі необхідні поля згідно нижче наведеного опису
УВАГА! Якщо біля назви поля знаходиться символ «*» - це означає, що поле є обов'язковим для заповнення.
Для здійснення платежу виконайте наступні етапи:  
1) № посилання користувача - в це поле введіть назву(або номер) Вашої платіжки. Це використовується для зручності розпізнавання Ваших платіжок у розділі "Перегляд платежів". Якщо Ви не заповните це поле, система присвоїть довільну назву Вашої платіжки.
2) Оберіть рахунок, з якого бажаєте зробити платіж, з випадаючого списку рахунків. Список розкривається натисканням стрілки з правого боку цього поля.  Поле ідентифікаційний код заповнюється автоматично системою.
УВАГА! Система може відображати усі Ваши поточні рахунки, однак для здійснення міжбанківського переказу оберіть рахунок лише в українській гривні (UAH).
Поля Відділення, Баланс та Валюта заповнюються автоматично та стосуються обраного рахунку. 
3) У полі Сума переказу введіть суму грошей, яку бажаєте переказати на інший рахунок; ця сума завжди наводиться в українській гривні (UAH). 
4) Далі оберіть дату валютування транзакції. Якщо транзакція має бути виконана з майбутньою датою валютування, позначте опцію Сплатити пізніше та оберіть дату в календарі, що розкривається натисканням стрілки на іконку.
УВАГА! Умовою виконання розпорядження з терміном виконання пізнішим, ніж день його складання, є забезпечення достатньості коштів на рахунку в день, що передує виконанню цього розпорядження та до моменту його виконання.
5) Терміновість - оберіть тип "нормальний".
6) Якщо Ви створювали список бенефіціарів (отримувачів), навпроти "перелік бенефіціарів" оберіть необхідного бенефіціара (отримувача). В цьому випадку поля "Номер", "Код банку", "Ім'я бенефіціара", "Ідентифікаційний код" заповняться автоматично.Якщо Ви не створювали список бенефіціарів, Вам доведеться заповнити наступні поля:
 - номер - в це поле введіть номер рахунку одержувача.
 - код банку - Ви маєте можливість ввести код банку самостійно або скористатися посиланням "знайти" (праворуч від поля вводу кода банку). При використанні посилання "знайти", Ви маєте можливість здійснити пошук банку у новому віконці за назвою або за кодом банку. Після знаходження банку, клацніть напроти по посиланню "обрати", нове віконце буде закрито а в полі код банку Ви побачите необхідне МФО банку отримувача.
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 - Ім'я бенефіціара - введіть ПІБ отримувача.
 - Ідентифікаційний код - в це поле введіть код ЄДРПОУ отримувача.
7) Операційний номер платежу - введіть номер Вашого платіжного доручення (будь-яке 10-ти значне число). Цей номер має бути унікальним на протязі дня, в противному випадку Ваш платіж буде повернено.
8) Деталі оплати - введіть призначення Вашого платежу.
 
Перевірте, будь-ласка, введені данні та натисніть на посилання "Ініціювати". Система перевірить введені Вами дані та видасть наступне вікно: 
Щоб виконати транзакцію, натисніть кнопку "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий сертифікат, яким буде підписано платіжне доручення:
Якщо система визначить, що Ваш цифровий підпис є дійсним, з'явиться вікно Міжбанківський платіж  - підтвердження; на цьому екрані Ви побачите статус платежу та його номер посилання (при використанні ролі суперкористувач або суперавторизатор):
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Це означає, що платіж був успішно створений та прийнятий до виконання. Як підтвердження про успішний статус відправлення платежу Ви можете знайти в розділі "Перекази коштів", підрозділ "Перегляд платежів".
 
 УВАГА! При використанні ролі "ініціатор", заміст повідомлення з номером посилання платежу, Ви побачите таблицю "Деталі перевірки" з стовбцями "Ім'я користувача", "Дата", "Версія", "Авторизація номер", "Статус". В поле "статус" Ви побачите, що Ваш платіж в статусі "ініційовано".
 
 
4.2. Внутрішньобанківський платіж
 
 Для створення внутрішньобанківського платежу перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Внутрішньобанківський платіж" та заповніть всі необхідні поля згідно нижче наведеного опису
 
УВАГА! Якщо біля назви поля знаходиться символ «*» - це означає, що поле є обов'язковим для заповнення.
Для здійснення платежу виконайте наступні етапи: 
1) № посилання користувача - в це поле введіть назву(або номер) Вашої платіжки. Це використовується для зручності розпізнавання Ваших платіжок у розділі "Перегляд платежів". Якщо Ви не заповните це поле, система присвоїть довільну назву Вашої платіжки.
2) Оберіть рахунок, з якого бажаєте зробити платіж, з випадаючого списку рахунків. Список розкривається натисканням стрілки з правого боку цього поля.  
УВАГА! Система може відображати усі Ваши поточні рахунки, однак для здійснення внутрішньобанківського переказу оберіть рахунок лише в українській гривні (UAH).
Поля Відділення, Баланс та Валюта заповнюються автоматично та стосуються обраного рахунку. 
3) У полі Сума переказу введіть суму грошей, яку бажаєте переказати на інший рахунок; ця сума завжди наводиться в українській гривні (UAH). 
4) Далі оберіть дату валютування транзакції. Якщо транзакція має бути виконана з майбутньою датою валютування, позначте опцію Сплатити пізніше та оберіть дату в календарі, що розкривається натисканням стрілки на іконку.
УВАГА! Умовою виконання розпорядження з терміном виконання пізнішим, ніж день його складання, є забезпечення достатньості коштів на рахунку в день, що передує виконанню цього розпорядження та до моменту його виконання.
5)Якщо Ви створювали список бенефіціарів (отримувачів), навпроти "перелік бенефіціарів" оберіть необхідного бенефіціара (отримувача). В цьому випадку поля "Рахунок одержувача", "Ім'я бенефіціара" заповняться автоматично. Якщо Ви не створювали список бенефіціарів, Вам доведеться заповнити наступні поля: 
 - Рахунок одержувача - в це поле введіть внутрішній рахунок одержувача.
 - Ім'я бенефіціара
УВАГА! При здійсненні внутрішньобанківського платежу рахунок одержувача має бути у внутрішній (не в СЕП) формі. Введіть, будь-ласка, внутрішній номер рахунку отримувача, що наведений в заяві на відкриття рахунку.
6) Операційний номер платежу - введіть номер Вашого платіжного доручення (будь-яке 10-ти значне число).
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Перевірте, будь-ласка, введені данні та натисніть на посилання "Ініціювати". Система перевірить введені Вами дані та видасть наступне вікно: 
Щоб виконати транзакцію, натисніть кнопку "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий сертифікат, яким буде підписано платіжне доручення:
Якщо система визначить, що Ваш цифровий підпис є дійсним, з'явиться вікно Внутрішньобанківський платіж  - підтвердження; на цьому екрані Ви побачите статус платежу та його номер посилання (при використанні ролі суперкористувач або суперавторизатор):
сторінка 
Це означає, що платіж був успішно створений та прийнятий до виконання. Як підтвердження про успішний статус відправлення платежу Ви можете знайти в розділі "Перекази коштів", підрозділ "Перегляд платежів". Платіж буде виконано за декілька хвилин.
 
УВАГА! При використанні ролі "ініціатор", заміст повідомлення з номером посилання платежу, Ви побачите таблицю "Деталі перевірки" з стовбцями "Ім'я користувача", "Дата", "Версія", "Авторизація номер", "Статус". В поле "статус" Ви побачите, що Ваш платіж в статусі "ініційовано".
 
 
4.3. Переказ між власними рахунками
 
 Для створення переказу між власними рахунками перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Переказ між власними рахунками" та заповніть всі необхідні поля згідно нижче наведеного опису
УВАГА! Якщо біля назви поля знаходиться символ «*» - це означає, що поле є обов'язковим для заповнення.
Для здійснення платежу виконайте наступні етапи: 
1) № посилання користувача - в це поле введіть назву(або номер) Вашої платіжки. Це використовується для зручності розпізнавання Ваших платіжок у розділі "Перегляд платежів". Якщо Ви не заповните це поле, система присвоїть довільну назву Вашої платіжки.
2) Оберіть рахунок, з якого бажаєте зробити платіж, з випадаючого списку рахунків. Список розкривається натисканням стрілки з правого боку цього поля. 
Поля Відділення, Баланс та Валюта заповнюються автоматично та стосуються обраного рахунку. 
3) У полі Сума переказу введіть суму грошей, яку бажаєте переказати на інший Ваш рахунок. 
4) Далі оберіть дату валютування транзакції. Якщо транзакція має бути виконана з майбутньою датою валютування, позначте опцію Сплатити пізніше та оберіть дату в календарі, що розкривається натисканням стрілки на іконку.
УВАГА! Умовою виконання розпорядження з терміном виконання пізнішим, ніж день його складання, є забезпечення достатньості коштів на рахунку в день, що передує виконанню цього розпорядження та до моменту його виконання.
5) Оберіть рахунок, на який бажаєте зробити платіж, з випадаючого списку рахунків. Список розкривається натисканням стрілки з правого боку цього поля.
6) Операційний номер платежу - введіть номер Вашого платіжного доручення (будь-яке 10-ти значне число).
7) Деталі оплати - введіть призначення Вашого платежу.
 
Перевірте, будь-ласка, введені данні та натисніть на посилання "Ініціювати". Система перевірить введені Вами дані та видасть наступне вікно: 
сторінка 
Щоб виконати транзакцію, натисніть кнопку "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий сертифікат, яким буде підписано платіжне доручення:
Якщо система визначить, що Ваш цифровий підпис є дійсним, з'явиться вікно Переказ між власними рахунками  - підтвердження; на цьому екрані Ви побачите статус платежу та його номер посилання (при використанні ролі суперкористувач або суперавторизатор):
Це означає, що платіж був успішно створений та прийнятий до виконання. Як підтвердження про успішний статус відправлення платежу Ви можете знайти в розділі "Перекази коштів", підрозділ "Перегляд платежів". Платіж буде виконано за декілька хвилин.
 
УВАГА! При використанні ролі "ініціатор", заміст повідомлення з номером посилання платежу, Ви побачите таблицю "Деталі перевірки" з стовбцями "Ім'я користувача", "Дата", "Версія", "Авторизація номер", "Статус". В поле "статус" Ви побачите, що Ваш платіж в статусі "ініційовано".
сторінка 
4.4. Сплата картки іншого банку
 
Для створення міжбанківського карткового платежу перейдіть у розділ "Кредитні картки", підрозділ "Сплата картки іншого банку" та заповніть всі необхідні поля згідно нижче наведеного опису
УВАГА! Якщо біля назви поля знаходиться символ «*» - це означає, що поле є обов'язковим для заповнення.
Для здійснення платежу виконайте наступні етапи:  
1) № посилання користувача - в це поле введіть назву(або номер) Вашої платіжки. Це використовується для зручності розпізнавання Ваших платіжок у розділі "Перегляд платежів". Якщо Ви не заповните це поле, система присвоїть довільну назву Вашої платіжки.
2) Оберіть рахунок, з якого бажаєте зробити платіж, з випадаючого списку рахунків. Список розкривається натисканням стрілки з правого боку цього поля.  Поле ідентифікаційний код заповнюється автоматично системою.
УВАГА! Система може відображати усі Ваши поточні рахунки, однак для здійснення міжбанківського переказу оберіть рахунок лише в українській гривні (UAH).
Поля Відділення, Баланс та Валюта заповнюються автоматично та стосуються обраного рахунку. 
3) У полі Сума переказу введіть суму грошей, яку бажаєте переказати на інший рахунок; ця сума завжди наводиться в українській гривні (UAH). 
4) Далі оберіть дату валютування транзакції. Якщо транзакція має бути виконана з майбутньою датою валютування, позначте опцію Сплатити пізніше та оберіть дату в календарі, що розкривається натисканням стрілки на іконку.
УВАГА! Умовою виконання розпорядження з терміном виконання пізнішим, ніж день його складання, є забезпечення достатньості коштів на рахунку в день, що передує виконанню цього розпорядження та до моменту його виконання.
5) Терміновість - оберіть тип "нормальний".
6) Якщо Ви створювали список бенефіціарів (отримувачів), навпроти "перелік бенефіціарів" оберіть необхідного бенефіціара (отримувача). В цьому випадку поля "Номер", "Код банку", "Ім'я бенефіціара", "Ідентифікаційний код" заповняться автоматично.Якщо Ви не створювали список бенефіціарів, Вам доведеться заповнити наступні поля:
 - номер карткового рахунку - в це поле введіть номер карткового рахунку одержувача в форматі СЕП 2625.....
 - код банку - Ви маєте можливість ввести код банку самостійно або скористатися посиланням "знайти" (праворуч від поля вводу кода банку). При використанні посилання "знайти", Ви маєте можливість здійснити пошук банку у новому віконці за назвою або за кодом банку. Після знаходження банку, клацніть напроти по посиланню "обрати", нове віконце буде закрито, а в полі код банку Ви побачите необхідне МФО банку отримувача.
 - Ім'я бенефіціара - введіть ПІБ отримувача.
 - Ідентифікаційний код - в це поле введіть код ЄДРПОУ отримувача.
7) Операційний номер платежу - введіть номер Вашого платіжного доручення (будь-яке 10-ти значне число). Цей номер має бути унікальним на протязі дня, в противному випадку Ваш платіж буде повернено.
8) Деталі оплати - введіть призначення Вашого платежу.
Перевірте, будь-ласка, введені данні та натисніть на посилання "Ініціювати". Система перевірить введені Вами дані та видасть наступне вікно: 
сторінка 
Щоб виконати транзакцію, натисніть кнопку "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий сертифікат, яким буде підписано платіжне доручення:
Якщо система визначить, що Ваш цифровий підпис є дійсним, з'явиться вікно Сплата картки іншого банку  - підтвердження; на цьому екрані Ви побачите статус платежу та його номер посилання (при використанні ролі суперкористувач або суперавторизатор):
сторінка 
Це означає, що платіж був успішно створений та прийнятий до виконання. Як підтвердження про успішний статус відправлення платежу Ви можете знайти в розділі "Перекази коштів", підрозділ "Перегляд платежів".
 
 УВАГА! При використанні ролі "ініціатор", заміст повідомлення з номером посилання платежу, Ви побачите таблицю "Деталі перевірки" з стовбцями "Ім'я користувача", "Дата", "Версія", "Авторизація номер", "Статус". В поле "статус" Ви побачите, що Ваш платіж в статусі "ініційовано".
 
 
4.5. Зміна платежу
 
 Якщо Ви користувач з ролью "ініціатор" та ініційований платіж ще не авторизовано або відхилено авторизатором, Ви маєте можливість змінити ініційований платіж. Для цього Вам необхідно перейти в пункт меню "Переказ коштів", "Зміна платежу"  та знайти необхідний платіж у переліку:
  Ви маєте можливість змінити необхідну платіжку або завантажити перелік платіжок, що не авторизовані, у файл формату csv.
  Для зміни платіжки натисніть на № посилання в другій колонці.  Система відобразить стандартну форму платіжного доручення с заповненими реквізитами. Знизу платіжки система відображає таблицю з історією зміни обраної платіжки для зміни:
 
  В таблиці можна побачити  Ім'я ініціатора платежу, дату та час ініціації, версію ініціації та номер авторизації, статус та причину відхилення. 
 Після внесення необхідних змін в платіжку необхідно натиснути посилання "Змінити". Система відобразить форму підтвердження де необхідно буде підтвердити зміни своїм цифровим сертифікатом.
4.6. Авторизація платежів
  
   Якщо Ви користувач системи Інтернет-банкінг з ролью авторизатор або суперавторизатор, для відправлення платіжок Вам необхідно авторизувати платіжки, що були ініційовані ініціатором. Для цього перейдіть у розділ "Клієнтська підтримка" - "Очікуючі авторизації". Система відобразить перелік типів платежів, що очікують авторизації.
сторінка 
  Для авторизації платіжок, оберіть необхідний тип платежів та натисніть на назву типу платежу у першій колонці. Ви побачите перелік платіжок обраного типу платежу, що очукують авторизації
  Система відображає статус очікуючих авторизації платежів, їх статус, сума, рахунок та код відділення на якому був відкритий рахунок.  
  Для авторизації певної платіжки клацніть на № посилання у другому стовпчику.
  Система відобразить форму перевірки платежу:
 
сторінка 
  Ви маєте можливість авторизувати платіж або відхилити, вказавши причину відхилення платежу. Для авторизації платежу натисніть посилання "Авторизувати". Система відобразить форму підтвердження авторизації платежу:
сторінка 
Перевірте, будь-ласка, відображені данні та натисніть на посилання "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий сертифікат, яким буде підписано платіжне доручення:
Якщо система визначить, що Ваш цифровий підпис є дійсним, з'явиться вікно підтвердження; на цьому екрані Ви побачите статус платежу:
  Це означає, що платіж був успішно створений та прийнятий до виконання. Як підтвердження про успішний статус відправлення платежу Ви можете знайти в розділі "Перекази коштів", підрозділ "Перегляд платежів".
сторінка 
 
4.7. Друк платіжних доручень. Перегляд деталей та статусів платежів, виконаних у системі Інтернет-Банкінг.
 
 Для перегляду платежів виконаних в системі Інтернет-Банкінг, їх деталей та статусу - перейдіть в розділ "Переказ коштів", підрозділ "Перегляд платежів". Система видасть наступне вікно:
 В цьому розділі Ви можете скористатися критеріями пошуку та знайти необхідний Вам платіж. Система дозволяє використати наступні критерії пошуку:
 - Метод переказу;
 - Статус платежу;
 - Посилання користувача;
 - По початковій та кінцевій даті ініціювання платежу.
 
 За результатами пошуку система відображає наступну інформацію по платежам: Посилання користувача (якщо Ви не вводили назву платежу при створенні, система присвоїла довільну назву Вашого платежу), системний номер, метод переказу, статус, суму, рахунок, відділення.
 УВАГА! Статус "виконано" означає що Ваш платіж потрапив в обробку до Банку.  
 
 Ви також маєте можливість завантажити або роздрукувати знайдені платежі, використовуючи посилання "Завантаження" та "Друк" (ці посилання знаходяться під результатами пошуку). При завантаженні результатів пошуку Ви можете обрати тип файлу: csv або dbf.
сторінка 
 Для перегляду деталей Вашої платіжки необхідно натиснути системний номер платежу. Після натискання на системний номер система видасть наступне вікно:
 Ви маєте можливість роздрукувати Вашу платіжку або повернутися назад. Для друку платіжки натисніть посилання "Друк".
 
 
4.8. Шаблони платежів.
 
 Якщо у Вас є регулярні платежі Ви можете створити шаблони платежів. Це дозволить Вам не вводити кожного разу всі необхідні реквізити. Для створення шаблону платежу перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Шаблон платежу", система видасть наступне:
сторінка 
 Ви маєте можливість здійснити пошук шаблонів або створити новий шаблон. Для додавання нового шаблону оберіть посилання "додати шаблон". Система видасть наступне вікно:
 В поле "ідентифікатор клієнта" введіть Ваш ідентифікатор (ідентифікатор користувача, що Ви використовуєте при вході в систему) та натисніть кнопку "пошук". Система знайде Ваш ідентифікатор і відобразить деталі:
 Натисніть на ідентифікатор  в таблиці "деталі клієнта".
сторінка 
Для додавання шаблону необхідно обрати тип шалону: "Внутрішньобанківський" або "Міжбанківський". Оберіть міжбанківський тип сплати, якщо Ви створюєте шаблон для міжбанківського платежу.
 
 Після вибору типу шаблону необхідно натиснути посилання "додати".  
 Якщо Ви обрали тип шаблону "міжбанківський", Ви побачите стандартну форму міжбанківського платежу:
 В поле "Ідентифікатор шаблону" введіть назву (або номер) Вашого шаблону. Це використовується для зручності розпізнавання Ваших шаблонів у підрозділі "Шаблони платежу". Не вживайте спеціальних символів (!"№;', тощо) в ідентифікаторі шаблону.
 Скористайтеся розділом 4.1 Міжбанківський платіж для заповнення реквізитів шаблону.
 УВАГА! В шаблоні платежу відсутнє поле "Операційний номер платежу". Його Вам доведеться заповнювати вручну при відправлені Вашої платіжки. 
сторінка 
 В поле "Ідентифікатор шаблону" введіть назву(або номер) Вашого шаблону. Це використовується для зручності розпізнавання Ваших шаблонів у підрозділі "Шаблони платежу". Не вживайте спеціальних символів (!"№;', тощо) в ідентифікаторі шаблону.
 Скористайтеся розділом 4.2 Внутрішньобанківський платіж для заповнення реквізитів шаблону.
 
 Після заповнення реквізитів шаблону(нижче наведено приклад міжбанківського шаблону), натисніть посилання "додати". Система перевірить введені дані та видасть сторінку перевіки:
 Якщо Ви обрали тип шаблону "внутрішньобанківський", Ви побачите стандартну форму внутрішньобанківського платежу:
 Перевірте, будь-ласка, введені дані та натисніть посилання "підтвердити". Далі система видасть повідомлення про успішне створення шаблону.
сторінка 
 Для використання Ваших шаблонів перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Шаблон платежу" та скористайтеся критеріями пошуку для пошуку шаблону. Ви також можете, не вводячи ідентифікатора шаблону та ідентифікатора клієнта, натиснути посилання "пошук" і система відобразить перелік шаблонів:
 Для створення платіжки по шаблону, натисніть посилання "платіж", навпроти необхідного Вам шаблону. Після натискання на посилання "платіж", Ви побачите форму платіжки з данними з Вашого шаблону (нижче наведено приклаж міжбанківського платежу):
 Перевірте усі необхідні реквізити Вашого платежу та введіть операційний номер Вашого платежу.
 УВАГА! В один операційний день з одного й того ж самого рахунку не мають надсилатися платежі з однаковим операційним номером. Операції з однаковим операційним номером, не виконаються та повертаються на рахунок клієнта (тільки міжбанківські платежі). 
 УВАГА! Зміна реквізитів на цьому етапі не призведе до зміни Вашого шаблону платежу.
 Для перевірки платежу натисніть посилання "ініціювати" та, після перевірки, натисніть кнопку "підтвердити" (див. 4.2 Внутрішньобанківський платіж).
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 Для зміни Вашого шаблону натисніть на посилання "змінити".
 
4.9. Створення отримувачів (бенефіціарів). Дані отримувачів.
 
 Кожного разу при створенні міжбанківського або внутрішньобанківського платежу Вам доводиться вводити рахунок отримувача, код банку отримувача, Ім'я / Назва отримувача, ідентифікаціний код отримувача. Для того, щоб не вводити кожного разу ці реквізити одного і тогож отримувача Ви можете скористатися підрозділом "Дані отримувачів". 
 Для створення отримувача (бенефіціара), перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Перелік отримувачів". Система відобразить наступну форму:
 Для додавання бенефіціарів натисніть посилання "додати бенефіціара". Система відобразить наступний розділ:
сторінка 
 Оберіть тип отримувача (бенефіціара): міжбанківський або внутрішньобанківський. Оберіть міжбанківський тип отримувача (бенефіціара), якщо рахунок отримувача(бенефіціара) відкритий в іншому банку. Натисніть посилання "додати бенефіціара". 
 Якщо Ви обрали міжбанківський  тип отримувача (бенефіціара), Ви отримаєте наступне:
 Поле "Клієнт ідентифікаційний код" заповнюється автоматично.  
 
 Якщо Ви обрали внутрішньобанківський тип бенефіціара, Ви отримаєте наступне:
 Поле "ідентифікатор бенефіціара" використовується для введення назви (або номера) Вашого отримувача (бенефіціара). Це використовується для зручності розпізнавання Ваших отримувачів (бенефіціарів) у підрозділі "Дані отримувачів". Не вживайте спеціальних символів (!"№;', тощо) в ідентифікаторі бенефіціара.
 Заповніть всі необхідні поля та натисніть на посилання "додати".
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 Після перевірки введених Вами даних система виведе наступне вікно перевірки (нижче наведено приклад на міжбанківському бенефіціарі):
 Перевірте введені Вами дані та натисніть на посилання "Підтвердити". Система виведе повідомлення про успішне додавання бенефіціара. Ви можете побачити та обрати Вашого отримувача (бенефіціара) при заповнені реквізитів платіжки відповідного типу платежу. При виборі отримувача (бенефіціара) реквізити отримувача будуть заповнюватись автоматично.
 
 Для перегляду Ваших отримувачів (бенефіціарів) перейдіть у розділ "Переказ коштів", підрозділ "Дані отримувачів" та скористайтеся критеріями пошуку для пошуку отримувача (бенефіціара). Ви також можете, не вводячи ідентифікатора бенефіціара, натиснути посилання "пошук" і система відобразить перелік отримувачів (бенефіціарів):
 Для редагування певного бенефіціара клацніть ідентифікатор бенефіціара.
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5 Обслуговування рахунків.
 
 Цей розділ дозволяє подивитися перелік Ваших рахунків, інформацію по Ваших рахунках та динаміку транзакцій по Ваших рахунках.
 
5.1. Перелік рахунків
 
 Для переглядку переліку Ваших рахунків перейдіть у розділ "Обслуговування рахунків", підрозділ "Зведення рахунків". Система відобразить перелік Ваших рахунків по групах:
 Ви можете переглянути номери Ваших рахунків та сальдо по них.  В стовпчику "Сальдо поточного рахунку для відомості в" служить для відображення наявості коштів по Вашому рахунку в перерахуванні в обрану валюту. Ви завжди можете обрати з випадаючого списку необхідну валюту та система автоматично відобразить Вам сальдо по рахунках в перерахуванні на обрану валюту.
 Для перегляду деталей Вашого рахунку натисніть на номері Вашого рахунку у стовпчику "Номер рахунку". Ви також межете перейти у підрозділ "Деталі рахунку" з головного меню для перегляду цих деталей.
 
5.2. Деталі рахунку
 
 В цьому підрозділі система дозволяє передивитися деталі Ваших рахунків. Перейдіть у розділ "Обслуговування рахунків", підрозділ "Деталі рахунку".
 УВАГА! Ваш рахунок має два номери - внутрішній номер та номер рахунку СЕП. При виконанні внутрішньобанківського платежу Вам завжди необхідно вказувати номер рахунку отримувача у внутрішньому форматі. Внутрішній номер Вашого рахунку Ви бачите у випадаючому списку або нижче, після фрази "Деталі для ..."
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  Для перегляду деталей по необхідному рахунку, оберіть рахунок у випадаючому списку рахунків та натисніть на посилання "Перейти". Система відобразить наступне:
 Ви можете переглянути наступні деталі по обраному рахунку: Поточний залишок, Доступний кредит, Національний ідентифікатор, Дата відкриття рахунку, Номер рахунку СЕП, Несплачені кошти, Доступний залишок, Власник рахунку, Ліміт овердрафту.
 УВАГА! Поточний залишок може відрізнятися від доступного залишку. Це пов'язано з тим, що деякі Ваші платіжки та транзакції (розрахунки в торгівельній мережі, тощо) очікують обробки та після їх обробки поточний залишок зрівняється з доступним.
 
5.3. Перегляд виписки по рахунках
 
 Для перегляду виписки по рахунках Вам необхідно перейти у розділ "Обслуговування рахунків", підрозділ "Динаміка рахунку". Система виведе наступне:
 Якщо Ви бажаєте переглянути будь-які транзакції, що виконувались по обраному Вами рахунку:
1. Оберіть зі списку "Оберіть рахунок" рахунок, що Вас цікавить; список розкривається натисканням стрілки з правого боку цього поля.
2. Оберіть зі списку "Відобразити останніх" скільки останніх транзакцій має бути виведено (для вибору є опції 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 500, 1000). та натисніть посилання "Перегляд".
 
 Якщо Ви хочете перевірити окремі платежі, виконані по обраному рахунку, Ви маєте можливість скористатися деякими додатковими параметрами пошуку:
 УВАГА! Для відображення балансу на початок дня і кінець дня  необхідно вказувати "початкову дату" та "кінцеву дату" в критеріях пошуку.
3. В полі "Початкова дата" оберіть початкову дату, в якому були здійснені транзакції по даному рахунку.
4. В полі "Кінцева дата" оберіть кінцеву дату, в якому були здійснені транзакції по даному рахунку.
5. В полі "Мінімальна сума" введіть мінімальну суму транзакцій, які мають бути знайдені.
6. В полі "Максимальна сума" введіть максимальну суму транзакцій, які мають бути знайдені.
7. В полі "Дебет/Кредит" оберіть дебетові та кредитові операції або тільки дебетові та тільки кредитові операції для відображення.
8. В полі "№ платежу" введіть номер посилання транзакції, що Вас цікавить.
9. В полі "Сортування" оберіть спосіб впорядкування даних. Можете відсортувати їх від найдавніших транзакцій чи навпаки від найновіших.
10. В полі "Сортування за іменем поля" оберіть за яким стовпчиком буде проводитись сортування.
 
 Після заповнення  необхідних критеріїв пошуку, Ви маєте можливість переглянути інформацію, роздрукувати або завантажити.
 Для перегляду Вам необхідно натиснути посилання "Перегляд". Система відобразить результати пошуку у виді таблиці, приклад якої наведено нижче:
сторінка 
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 Для роздрукування Вам необхідно натиснути посилання "Друк". В такому разі дані будуть відкриті у програмі Adobe Reader (файл формату pdf). Якщо цього не станеться, перевірте чи встановлена в Вас програма Adobe Reader. Перед друкуванням з програми Adobe Reader, при необхідності, Ви можете змінити розмір шрифта в налаштуваннях принтера.
 
 Для зберігання Вам необхідно натиснути посилання "Завантажити". В цьому випадку система відобразить наступне: 
 Ви можете обрати наступні типи файлу для завантаження: pdf (Adobe Reader), csv, dbf, dbf 1C (сумісний з програмою 1С).       
 Оберіть необхідний тип файлу та натисніть посилання "Завантажити". Для завантаження dbf типу файлу, що сумісний з програмою 1С, виставте відповідний прапорець "DBF 1C" (над формою вибору полів для завантаження).
УВАГА! Вибір полей для завантаження доступни тільки при виборі файлу типу csv. При виборі іншого типу файлу будуть завантажуватись усі поля.
 Якщо Ви обрали тип файлу pdf натисніть посилання "Завантаження" та з’явиться вікно з запитанням записати файл чи одразу відкрити. Збережіть файл на диску.Файл типу pdf, відкритий у програмі Adobe Reader, виглядає наступним чином:
сторінка 
 Якщо Ви обрали тип файлу csv, Ви можете обрати яку інформацію про транзакції Ви бажаєте записати в файл. Виділіть обрані поля та натисніть посилання "Додати обране". Ви  завжди можете скористатися кнопкою "Видалити обране", якщо не бажаєте завантажувати певні дані. Ви можете також додати всі поля одразу, натиснувши напис "Додати все". Подібним чином можете видалити всідодані поля.
 Коли Ви оберете поля, які хочете мати у збереженому файлі, натисніть посилання "Завантаження", та з’явиться вікно з запитанням, записати файл чи одразу відкрити. Збережіть файл Excel на диску, а потім імпортуйте його до нового файлу, щоб детальні дані були розділені по стовпчиках. Ви можете зробити це наступним чином:- відкрийте новий документ в Microsoft Excel,- в головному меню натисніть Data,- потім оберіть Import External Data → Import Data,- оберіть файл, який Ви тільки що завантажили й натисніть Open,- у вікні, що з’явиться – Text Import Wizard – Step 1 of 3, позначте опцію Delimited і натисніть Next, щоб перейти до наступного кроку,- у вікні, що з’явиться, позначте Comma і перейдіть до наступного кроку,- натисніть кнопку Finish, щоб отримати дані, поділені на детальні стовпчики, так як це наведено нижче:
 Якщо Ви обрали тип файлу dbf або dbf 1C, натисніть посилання "Завантаження" та з’явиться вікно з запитанням, записати файл чи одразу відкрити. Збережіть файл на диску. Ви можете відкрити збережений файл за допомогою будь-якої програми, що підтримує dbf файли. Якщо Ви обрали тип файлу dbf 1C, Ви можете імпортувати дані в програму 1С.
сторінка 
 5.4. Загальна інформація по рахункам
 
 Для перегляду загальної інформації по рахункам, Ви можете скористатися розділом "Загальний стан", підрозділ "Інформація по рахункам". Система відобразить у вигляді таблиці наявні кошти та залишки по укрупнених групах рахунків:
 
 Система відображає загальну суму по рахунках, враховуючи групи валют. Для перегляду всіх рахунків певної групи валюти, натисніть на назву валюти в першій колонці, система відобразить всі доступні рахунки по обраній валюті:
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6 Інформація по Кредитам
 
 Якщо у Вас наявні  кредити, Ви можете подивитись інформацію по Вашим кредитам в розділі "Кредити", підрозділ "Перегляд дталей кредиту". Система відобразить наступне:
 Ви маєте можливість передивитись: Номер рахунку кредиту, Відділення, на якому був відкрит кредит, валюта  кредиту, опис кредиту, сума кредиту, дата виконання зобов'язання, статус кредиту. 
 Для перегляду деталей, натисніть по номеру рахунку у першій колонці. Система відобразить наступне:
сторінка 
 Ви можете переглянути: 
 - Номер рахунку кредиту, 
 - валюта, 
 - основна сума, 
 - дата реєстрації, 
 - дата виконання забов'язання, 
 - Ім'я власника, 
 - розрахунковий номер та адрес відділення, 
 - баланс розрахунку,  залишок по поточних рахунках, що прив'язані до кредиту,
 - непогашений залишок, 
 - строк сплати наступного внеску, 
 - сума наступного внеску, 
  та інше.
 
 Ви також маєте можливість подивитися деталі відсотків та графік погашення кредиту.
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 7 Курси валют
 
 Щоб дізнатися курси валют, перейдіть у розділ "Клієнтська підтримка", підрозділ "Курси валют". Система виведе курси валют на поточну дату:
 Якщо Ви бажаєте отримати курс по певній валюті, оберіть її зі списку та натисніть посилання "пошук".
 
 
8 Поштова скринька
 
  Система Інтернет-Банкінг має вбудовану поштову скриньку. Ви можете за допомогою вбудованої поштової скриньки відсилати Ваші запитання стосовно системи Інтернет-Банкінг до центру клієнтської підтримки. Для того, щоб скористатися вбудованою поштовою скринькою перейдіть у розділ "Клієнтська підтримка", підрозділ "Поштова скринька". Система відобразить наступне:
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 Для відправлення поштового повідомлення до центру клієнтської підтримки, натисніть на посиланя "написати". Система виведе наступне:
 Введіть, будь-ласка, тему Вашого повідомлення та заповніть текст повідомлення. Після цього натисніть посилання "надіслати".  
 Якщо Ви натиснете посилання "зберегти", Ваше повідомлення не буде надіслано, а буде збережено в підрозділі "Чернетки".
 Відповідь Ви зможете отримати трохи пізніше, в підрозділі "Вхідні". 
 Усі відправлені повідомлення Ви можете переглянути в підрозділі "Відправлені".
 
9 Зміна паролю
 
 Для зміни Ваших паролів в систему Інтернет-Банкінг, перейдіть в розділ "Клієнтська підтримка", підрозділ "Зміна паролю". Система видасть наступне:
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 Ви маєте можливість змінити пароль №1 (використовується для входу в систему) або пароль №2 (використовується для випуску сертифікату).
 Для зміни паролю, введіть старий пароль, новий пароль, підтвердіть новий пароль.
 УВАГА! Пароль №1 та пароль №2 не повинні співпадати. Пароль не може бути таким як три останніх паролі.
 УВАГА! Перед зміною паролю, ознайомтесь з вимогами, що відображаються нижче, під посиланням "Змінити".
 
 
 
 
 
10 Пакетний переказ коштів.
 
 УВАГА! Ця послуга використовується для клієнтів, що мають велику кількість платежів щоденно та їм буде не зручно набирати кожну платіжку окремо та підписувати цифровим сертифікатом.
 
 Якщо ця послуга не була підключена при реєстрації, для підключення цієї послуги заповніть на найближчому відділені заявку на реєстрацію/зміну юридичної особи в системі Інтернет-Банкінг. В заявці в даних користувача необхідно відмітити прапорець "Файлове підвантаження транзакцій" та виставити у полі "Пакетний змішаний переказ" необхідний ліміт максимальної суми всіх транзакцій у файлі. Змішаний переказ включає в себе Міжбанківський переказ, Внутрішньобанківський переказ, Переказ між власними рахунками, тощо.
 
 Після подачі заявки на підключення, через деякий час, Ви побачите в гловному меню системи Інтернет-Банкінг новий розділ, що називається "Пакетний переказ коштів". Цей розділ містить два підрозділи: "Підвантаження пакету" та "Перегляд пакетного файлу".
 
 УВАГА! Перед завантаженням файлу в систему Інтернет-Банкінг, ознайомтесь з вимогами до завантажуваного файлу.
 
 Якщо тип підключеного пакетного переказу коштів є dbf файл, Вам необхідно створити необхідний файл з Вашими платіжками.
 Для створення файлу Ви можете скористатися буд-якою програмою, що підтримує цей тип файлів.
 Ваш dbf файл має мати наступну структуру (зразок Ви можете отримати на відділенні):
 
 
 
Назва поля:
OrgDate
 Nom
Summa
 CrnId 
DebAcc
CrdMfo 
CrdAcc 
CrdAccName
CrdCliCode
 Note 
Формат даних (тип_кількість символів:
D_8 (DDMMYYYY)
C_10
N_19.2
N_3
C_32
N_6
C_32
C_38
C_10
C_140
Опис поля:
Дата платежу (дата валютування)
Порядковий номер платіжного доручення (10 цифр)
Сума
Код валюти  завжди 980
Номер рахунку по дебету (завжди внутрішній номер рахунку в Універсалбанку)
МФО - для внутрішніх платежів 322001, для зовнішніх - усі інші 
Номер поточного рахунку отримувача (для внутрішніх платежів - внутрішній номер, для зовнішніх - в форматі СЕП
П.І.Б. Отримувача / назва отримувача
Ідентифікаційний номер фізичної особи / юридичної особи
Призначення платежу
OrgDate
 Nom
Summa
 CrnId 
DebAcc
CrdMfo 
CrdAcc 
CrdAccName
CrdCliCode
 Note 
25.05.2008
0000000001
1000.00
980
01504010000195950
322001
01504010000195930
ІВАНОВ І.І.
2323859568
Перерахування з/п за березень. Всі податки сплачено
25.05.2008
0000000002
1000.00
980
01504010000195950
123456
260011111111
ІВАНОВ І.І.
2323859568
Перерахування з/п за березень. Всі податки сплачено
Приклад:
сторінка 
 Таким чином Ваш dbf файл повинен мати наступну структуру:
 Для завантаження Вашого файлу з платіжками перейдіть у розділ "Пакетний переказ коштів", підрозділ "Підвантаження пакету". Система виведе наступне:
 Для вибору файла для завантаження, натисніть кнопку "Обзор" та оберіть необхідний файл для завантаження, що знаходиться на Вашому комп'ютері.
 Щоб виконати транзакцію, натисніть кнопку "Підтвердити", та оберіть із списку Ваш цифровий сертифікат, яким буде підписано платіжне доручення:
сторінка 
 Після успішного завантаження файлу, система виведе наступне:
 Тепер, для перегляду статусу Вашого файлу з платіжками, необхідно перейти в підрозділ "Перегляд пакетного файлу". Система виведе наступне (якщо у вас роль суперкористувач):
  Якщо у вас роль ініціатор, файлу може отримати статус "Передобробка". Для авторизації платіжок необхідно увійти під авторизатором та авторизувати платіжки в пункті меню "Клієнтська підтримка", "Очікуючі авторизації" (див. розділ 4.6), обравши категорію "Змішаний пакетний переказ" платежів для авторизації.
сторінка 
  Ви маєте можливість скористатися критеріями пошуку та здійснити пошук за наступними критеріями (не обов'язково):
 - Ім'я файлу - ім'я підвантаженого Вами файлу;
 - Ідентифікатор пакетної транзакції - підключена Вам послуга (як правило Підвантаження DBF,  тощо);
 - Тип транзакції - тип підключених переказів (як правило Пакетний змішаний переказ);
 - Статус файлу - оберіть необхідний Вам статус для пошуку або залиште "будь-який";
 - Номер посилання файлу - якщо Ви запам'ятали який номер посилання присвоїла система, після завантаження файлу;
 - Пошук по початковій даті та по кінцевій.
 
  Якщо Ви скористалися критеріями пошуку, після вибору критеріїв натисніть посилання "пошук".
 
  В таблиці "Зведення пакету" Ви маєте можливість передивитись статус завантажених Вами файлів.
 
  УВАГА! Якщо статус Вашого файлу "Завершено" файл завантажено успішно (це не означає, що Ваші платіжки вдало пройшли). Система повідомляє, що файл був оброблений та для перегляду статусу Ваших платіжок треба перейти в деталі Вашого файлу.
 
  Якщо Ви бачите статус файлу "Помилка", натисніть в колонці "Статус файлу" на статус "Помилка". Система Вам відобразить наступне: 
  Система відображає перелік усіх Ваших файлів, що отримали статус "Помилка". 
сторінка 
 Для перегляду причин помилки, натисніть на посилання "Перегляд історії" в останньому стовпчику. Система виведе наступне:
 Ви маєте можливість завантажити Ваш файл на Ваш комп'ютер та переглянути його знову або натисніть на посилання "Перегляд помилок". Система запропонує відкрити файл з помилками або завантажити його на Ваш комп'ютер:
 Натисніть кнопку "Open" ("Открыть").  Ви побачите наступне:
сторінка 
 На данному прикладі система повідомляє про невірно введену дату платіжки у завантаженому файлі.
 Виправте усі помилки та завантажте файл знову.
 УВАГА! Перед повторним завантаженням файлу, Вам необхідно змінити у файлу операційний номер платежів та змінити назву файлу.
 
 
 Якщо статус вашого файлу "Завершено", для перегляду деталей платежів та їх статусів натисніть на статус "Завершено" у колонці "Статус файлу" (див стор. 42 ).  Система відобразить наступне:
сторінка 
 Для перегляду деталей Ваших платежів та їх статусів, натисніть на Ім'я файлу у першому стовпчику. Система відобразить наступне:
 В таблиці "Деталі файлу" Ви можете подивитись:
 - Номер посиланя файлу;
 - Ім'я Вашого файлу;
 - Статус файлу;
 - Дата отримання.
 В таблиці "Деталі транзакції" Ви можете подивитись:
 - Всього записів -  кількість платежів у завантаженому Вами файлі;
 - Тип транзакції - на даному прикладі Пакетний змішаний переказ;
 - Сума транзакції - загальна сума всіх транзакцій у файлі;
 - Кількість дебітів - кількість дебетових транзакцій у файлі.
 
 Для перегляду статусу Ваших платіжок, натисніть на посилання у стовпчику "номер посилання файлу", таблиця "Деталі файлу". Система виведе наступне:
сторінка 
 Вам необхідно подивитись на статус кожного платежу у стовпчику "Статус". Якщо статус платіжок "Виконано", перевірте, будь-ласка, Вашу виписку в системі Інтернет-Банкінг у розділі "Обслуговування рахунків", підрозділ "Динаміка рахунку" та переконайтесь що відповідна файлу сума списана з Вашого рахунку.
 
 Для перегляду деталей кожної транзакції, натисніть на посилання "Деталі запису". Ви отримаєте наступне:
сторінка 
11 Контакт з Банком
   У випадку питань, що стосуються використання та функціонування системи Інтернет-Банкінг, користувач може зв’язатися з Банком наступними засобами:
11.1 Особистий контакт у відділенні Універсал Банку
   Ви можете особисто зустрітися з працівниками нашого банку та обговорити справи, пов’язані з використанням системи Інтернет-Банкінг. Адреси усіх наших відділень в Україні Ви можете знайти на нашому веб-сайті у розділі "Відділення, банкомати".
   Додатково у відділенні Універсал Банку можна виконати наступні операції, пов’язані з системою Інтернет-Банкінг:   • заблокувати тимчасово доступ до системи Інтернет-Банкінг;   • розблокувати доступ до системи Інтернет-Банкінг      Ваш рахунок може бути заблоковано внаслідок:      - триразового вводу неправильного паролю;
      - п'ятиразового невірного введення паролю №2 при випуску цифрового сертифікату;      - подання заяви на блокування доступу.   • встановити транзакційні ліміти та підключити послугу файлове підвантаження транзакцій, зарплатний проект;
   • замовити смарт-картку та кард-рідер для зберігання Ваших цифрових серифікатів;   • отримати нові паролі, у випадку якщо Ви загубили або забули старі і не можете їх пригадати;   • відмовитись від можливості доступу до системи Інтенет-Банкінг.
11.2 Телефонний контакт
   Ви можете зв’язатися з центром клієнтської підтримки, який до Ваших послуг 24 години на добу, 7 днів на тиждень за телефоном: 8 800 300 9000, +380 44 391 5 391
Дякуємо за вибір Універсал Банку та використання системи Інтернет-Банкінг 
 
 
 
         Також ми розуміємо, що як і кожна нова система, на початку вона може становити певні труднощі. 
Тому ми будемо вдячні за всі зауваження, що стосуються як помічених недосконалостей системи, так і пропозицій удосконалень або впровадження нової функціональності. Кожна така пропозиція буде уважно розглянута спеціалістами, що займаються певною послугою (рахунками, картками та ін.).
8 800 300 9000 | +380 44 391 5 391
сторінка 
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