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 Для виконання банківських операцій в Інтернеті за допомогою системи “Інтернет-Банкінг” від Universal Bank, Вам 
необхідно випустити Цифровий сертифікат, використовуючи Пароль 2 (Пароль 2 знаходиться в конверті, який Ви отримали у 
відділенні банку).   
 Виконайте, будь-ласка, наступні кроки для створення Вашого цифрового сертифікату:  
 1) Щоб скористатися “Інтернет-Банкінгом”, запустіть браузер Microsoft Internet Explorer, введіть адресу:                    
www.universalbank.com.ua та увійдіть на веб-сайт банку. Встановіть необхідне програмне забезпечення (дивіться на нашому веб-
сайті у розділі "E-Banking", підрозділ "Програмне забезпечення"). 
 2) У головному меню сайту оберіть пункт “E-Banking”. 
 3) Ви перейшли у розділ “Інтернет-Банкінг”. Натисніть на посилання “Log In”. 
 4) Ви опинились на сторінці входу в систему “Інтернет-Банкінг”. Поля, які Ви маєте заповнити, представлені нижче:

 Ваші дії: 
Ідентифікатор користувача – в це поле введіть свій 9-ти значний ідентифікатор (для юридичних осіб 12-ти значний) користувача. 
Пароль 1 – в це поле введіть Ваш Пароль 1 (наведений в Пін-конверті, який Ви отримали на відділенні). 
Мова(праворуч на малюнку) – оберіть мову, якою бажаєте користуватися в системі “Інтернет-Банкінг”. 
Коли всі поля будуть правильно заповнені, натисніть посилання “вхід” (як на малюнку). 
 5) Якщо Ви увійшли в систему “Інтернет-Банкінг”  вперший раз, Ви будете зобов’язані змінити пароль. Це робиться на 
сторінці, яка автоматично з’явиться одразу після входу. Пароль повинен відповідати вимогам системи. Радимо не 
використовувати у паролі літери кирилиці та символи. 
 6) Якщо Ви ввели вірні дані та успішно увійшли до системи, Ви побачите головну сторінку системи “Інтернет - Банкінг”.
 7) Для випуску сертифікату необхідно обрати в головному меню “Сертифікат” -> “Випустити Сертифікат”.  Ви побачите 
наступне повідомлення системи (якщо у вас немає дійсних сертифікатів):
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 8) Для створення сертифікату Вам необхідно натиснути посилання "Створити сертифікат". Система відобразить 
наступне вікно:

Пароль 2 - знаходиться в конверті, який Ви отримали на відділенні банку. 
Ім'я сертифіката - це ім'я може використовуватись при відображенні сертифікату. Не використовуйте, будь-ласка, літери 
кирилиці та спеціальні символи. 
Оберіть криптографічну службу – Рекомендується обрати “Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0”. 
Якщо у Вас активована функція блокуючих вікон в параметрах браузера Internet Explorer, бажано додати адресу                     
https://ebanking.universalbank.com.ua/netbanking/ в перелік “Доверенных узлов”, а також в перелік веб-узлів, яким дозволені 
вспливаючі вікна. Більш детальну інформацію про ці опції Ви можете знайти у довідці Вашого браузеру Microsoft Internet 
Explorer. 

Коли всі поля будуть правильно заповнені, натисніть посилання “Створити сертифікат”. 

 9) Тепер необхідно зачекати, поки система створює Ваш сертифікат. Будьте уважні, якщо з'явиться повідомлення 
системи безпеки - "Этот веб-узел добавляет один или более сертификатов на этот компьютер.", Вам необхідно натискати кнопку 
"yes" ("да"). В іншому випадку Ваш цифровий сертифікат може не зберігтись на Вашому комп'ютері (проте він створиться в 
службі цифрових сертифікатів "Adacom"), Вам доведеться відкликати цей сертифікат та випускати знову. По закінченню 
створення сертифіката Ви побачите повідомлення системи про вдале створення сертифікату:
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 Ваш сертифікат успішно створено. Будь-ласка переконайтесь що він зберігся на Вашому комп'ютері. Для цього 
відкрийте веб-браузер Microsoft Internet Explorer, оберіть в меню "Сервис" - "Свойства обозревателя", вкладка "Содержание" та 
натисніть кнопку "сертификаты". Знайдіть на вкладці "Личные" у переліку сертифікатів Ваш цифровий сертифікат що містить 
Ваше ПІБ або назву Вашої організації:

При появі запитань Ви можете зателефонувати в Центр Клієнтської підтримки за телефонами: 0 800 300 900 або +380 44 391 5 391, або 
надсилайте Ваше запитання по електроній пошті за адресою contact@universalbank.com.ua.
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