
Створення електронного підпису для сервісу Інтренет-Банкінг  

клієнтам-ФОП, що відкрили рахунок на ТП «Партнер» через сервіс «Вчасно» 

 

          Для створення ключа необхідно перейти на сайт УНІВЕРСАЛ БАНК за посиланням: 

https://www.universalbank.com.ua/internet-banking-business    

 

Натискаєте: 

 
 

Примітка!  У разі виникнення помилки необхідно встановити «розширення» та «плагін»: 

 
Встановлюєте почергово «розширення» та «плагін», після чого Вам необхідно пере зайти в браузер. 

 

Далі знову натискаєте «Вхід» та отримаєте доступ для реєстрації.  

Для цього обираєте : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.universalbank.com.ua/internet-banking-business


          Далі необхідно заповнити поля у формі: 

 

Зазначте Ваш  ідентифікаційний код 

Зазначаєте Фізична особа-підприємець та Ваше 

прізвище,ім’я та по батькові. Наприклад:  

Фізична особа-підприємець Іванов Іван Іванович 

 

Зазначте Вашу адресу.  

Наприклад : 

01001, Україна, м.Київ, вул. Хрещатик 1, кв. 1 

Зазначте  ПІБ власника ключа 

Наприклад: Іванов Іван Іванович 

 

Зазначаєте номер телефону, що буде 

використовуватися для  Інтернет-банкінг  та був 

зазначений Вами у заяві на відкриття рахунку 

Самостійно придумайте Ваше 

блокувальне слово 

Завжди  1 (перша група для власника рахунку, 

відкритого в УНІВЕРСАЛ БАНК). 



 

 

 

На екрані у Вас з’явиться заповнений сертифікат відкритого ключа ЕП клієнта (далі Сертифікат)  

 

 

Даний Сертифікат Вам необхідно надіслати в Банк за допомогою сервісу «Вчасно».  

 

 

Вкажіть номер відкритого рахунку в УНІВЕРСАЛ БАНК. 

Номер рахунку зазначено в Довідці про відкриття рахунку, 

що надіслана  Вам в день відкриття рахунку в сервісі 

«Вчасно» . 

Зазначається ПІБ власника ключа 

Наприклад: Іванов Іван Іванович 

 

Зазначаєте: Фізична особа-підприємець 

Обираєте місце, де буде зберігатись Ваш створений ключ 

електронного підпису 

Самостійно придумайте назву Вашому ключу 

електронного підпису 

 
Самостійно придумайте пароль та підтвердіть  його.  

Обов’язково перевірте мову,  на якій вводите 

пароль! 

Надайте дозвіл на обробку персональних даних. 

Після чого поле «Створити ключ ЕП» буде 

активним. 



Для цього в сервісі Вчасно  натискаєте:  

 

Завантажуєте Сертифікат ключа ЕП згідно малюнку: 

 

Заходите в завантажений документ в сервісі «Вчасно» та призначаєте контрагента: 

 

 Зповнюєте інформацію : 

                      ЄДРПОУ: 21133352 

                       Email : CorpSupport@universalbank.com.ua 

 

Після призначення контрагента документ підписуєте електронним підписом. 

mailto:CorpSupport@universalbank.com.ua


 
                    

Документ змінить статус на : 

 

 

Після підписання Банком статус зміниться  

 

Після активації сертифікату, співробітник Банку в сервісі «Вчасно» надішле Вам повідомлення з коментарем, 

що «Сертифікат активовано!» . 

 

Зверніть увагу!  Поки сертифікат не буде активовано,  Ви не зможете зайти до системи Інтернет-банкінг. 

 

 


