
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Посібник користувача 

Інтернет-банкінг для фізичних осіб 

Банк ПІВДЕННИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версія 2.1.8.Х 



Інтернет-банкінг для фізичних осіб (Банк ПІВДЕННИЙ) Посібник користувача  

Сторінка  2 из 82 

ЗМІСТ 

1. ВХІД В СИСТЕМУ ............................................................ 5 

2. РЕЄСТРАЦІЯ................................................................... 7 

3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ В СИСТЕМІ ................... 9 

3.1. Головне меню системи ................................................... 9 

3.2. Перелік дозволених символів ...................................... 12 

3.3. Підписання платежів .................................................... 12 

3.4. Фільтрування, сортування та оновлення даних на 
формах зі списками....................................................................... 12 

3.5. Статуси документів ....................................................... 14 

4. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ .................................................. 15 

4.1. Поточні рахунки ............................................................ 15 

4.2. Карткові рахунки та картки .......................................... 16 

4.2.1. Ощадний рахунок ............................................................... 19 

4.2.2. Інформація про стан перевірок CVV-коду ......................... 20 

4.2.3. Карткові ліміти ................................................................... 21 

4.2.4. Архів руху за карткою........................................................ 22 

4.2.5. Блокування картки ............................................................ 23 

4.2.6. Анулювання картки ........................................................... 23 

4.2.7. Реєстрація картки у гаманці Masterpass ............................ 23 

4.3. Виписка за рахунком .................................................... 26 

4.4. Кредити ......................................................................... 28 

4.4.1. Графік платежів ................................................................. 31 

4.4.2. Архів платежів ................................................................... 31 

4.4.3. Погашення кредиту ............................................................ 33 

4.5. Депозити ....................................................................... 33 

4.5.1. Календар нарахування процентів ..................................... 35 

4.5.2. Операції з депозитом ......................................................... 36 

4.5.3. Архів руху ........................................................................... 37 

4.5.4. Новий депозит .................................................................... 37 
4.5.4.1. Відкрити депозит ............................................................................... 37 
4.5.4.2. Підібрати та відкрити ........................................................................ 39 

4.5.5. Список заявок на відкриття депозиту ................................ 40 

4.6. Платежі ......................................................................... 42 



Інтернет-банкінг для фізичних осіб (Банк ПІВДЕННИЙ) Посібник користувача  

Сторінка  3 из 82 

4.6.1. Переказ між своїми рахунками ......................................... 42 

4.6.2. Внутрішньобанківський переказ ....................................... 43 

4.6.3. Переказ по Україні ............................................................. 45 

4.6.4. Переказ на картку іншого клієнта банку ........................... 47 

4.6.5. Шаблони ............................................................................. 48 

4.6.6. Список платежів ................................................................. 50 

4.7. Регулярні платежі ......................................................... 52 

4.7.1. Створення регулярного платежу ....................................... 55 

4.7.2. Журнал виконання регулярного платежу ......................... 56 

4.8. Оплата послуг ............................................................... 57 

4.8.1. Оплата рахунків ................................................................. 57 

4.8.2. Список оплат ...................................................................... 59 

4.8.3. Шаблони платежів ............................................................. 61 

4.9. Замовлення послуг ....................................................... 62 

4.9.1. Створення заявки ............................................................... 62 

4.9.2. Перегляд заявок ................................................................. 63 

4.10. Замовлення карток ....................................................... 65 

4.10.1. Створення заявки ............................................................. 65 

4.10.2. Список заявок .................................................................. 67 

4.11. Архів .............................................................................. 68 

4.11.1. Архів документів .............................................................. 68 

4.11.2. Журнал дій ....................................................................... 70 

4.12. Пошта ............................................................................ 71 

4.12.1. Створення повідомлення ................................................. 73 

4.13. Налаштування ............................................................... 73 

4.13.1. Налаштування консолі ..................................................... 74 

4.13.2. Параметри облікового запису .......................................... 74 

4.13.3. Налаштування валют ....................................................... 75 

4.13.4. Змінення паролю ............................................................. 76 

4.13.5. Ліміти ................................................................................ 77 

5. ВИМОГИ ДО АПАРАТУРИ ТА ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОБОТИ З СИСТЕМОЮ .......................... 78 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ БРАУЗЕРА ........... 79 

6.1. Кешування .................................................................... 79 

6.2. Безпека ......................................................................... 79 

6.3. Видалення файлів cookie (кукі) ................................... 79 



Інтернет-банкінг для фізичних осіб (Банк ПІВДЕННИЙ) Посібник користувача  

Сторінка  4 из 82 

6.4. Відображення сторінок системи ................................... 79 

6.5. Налаштування друку документів.................................. 80 

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ СИСТЕМИ ........................ 81 

 



Інтернет-банкінг для фізичних осіб (Банк ПІВДЕННИЙ) Посібник користувача  

Сторінка  5 из 82 

1. ВХІД В СИСТЕМУ 

Для того щоб підключитися до системи, на сайті банку перейдіть за посиланням інтернет-

банкінгу для фізичних осіб – на екрані буде відображено форму підключення до системи. 

Увага! Для коректної роботи з системою рекомендовано встановити ряд налаштувань 

браузера (див. «Рекомендовані налаштування браузера»). 

1. Система є мультимовною. Використовуйте список для вибору зручної для вас мови 

інтерфейсу в правій верхній частині форми: 

 «UA» – українська; 

 «RU» – російська; 

 «EN» – англійська.  

 

 

2. Введіть ваші логін та пароль на вхід в систему. 

3. Натисніть кнопку «Увійти». 

 

При першому вході в систему потрібно змінити ваш пароль. Для цього в формі, що 

відкрилася, введіть пароль, зазначений при реєстрації в системі, двічі введіть новий пароль та 

натисніть кнопку «Змінити пароль». 
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Зверніть увагу на посилання, розташовані у верхній частині форми підключення до 

системи: 

 Якщо у вас виникли труднощі при вході в систему (наприклад, ви забули логін або 

пароль) – можна скористатися підказками, для цього перейдіть за посиланням 

Допомога при підключенні. 

 розділі Корисні посилання розташовано файли інсталяцій для користувачів 

системи клієнт-банк. 

 Для того щоб ознайомитися з інформацією про захист системи, натисніть відповідне 

посилання (аналогічна інформація міститься і в цьому документі, див. «Інформація 

про безпеку системи»). 
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2. РЕЄСТРАЦІЯ 

Клієнти банку – фізичні особи можуть зареєструватися в системі інтернет-банкінгу 

самостійно. Зробити це можливо на сторінці входу в систему для фізичних осіб, для цього 

перейдіть за посиланням «Реєстрація нового користувача» та виконайте такі дії: 

 

 

1. В новій формі введіть номер картки, яку видано банком. Якщо у вас немає картки, 

зверніться, будь ласка, в банк. 

2. Натисніть кнопку «Далі». 
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3. В новій формі введіть CVV-код картки. 

4. Натисніть кнопку «Далі» та підтвердіть дію, натиснувши кнопку «ОК». 

 

5. На вашому рахунку буде заблоковано випадкову сума в розмірі від 1 до 3 грошових 

одиниць. На ваш номер телефону, наданий банку, буде відправлено SMS з зазначенням 

суми. Введіть суму з SMS в формі, що відкрилася. Якщо SMS-інформування не 

підключено, зверніться, будь ласка, в банк, щоб дізнатися про необхідну суму. Після 

реєстрації в системі блокування буде знято, та зазначена сума буде повернута на ваш 

рахунок. 

6. Крім того, на формі буде відображено  ваші прізвище, ім'я, по батькові, транслітеровані 

ім'я та прізвище, які будуть використовуватися в якості логіну для входу в інтернет-

банкінг. Ви можете змінити свій логін. При цьому допустимі такі символи: букви 

латинського алфавіту, цифри, @, -, _, ~. 

7. Переконайтеся, що на формі відображено ваш актуальний номер телефону. Якщо номер 

телефону, наданий раніше банку, не є актуальним, зверніться в банк для оновлення 

ваших даних. 

8. Введіть вашу актуальну адресу електронної пошти, яка буде використовуватися для 

Email-розсилки. 

9. Натисніть кнопку «Підтвердити дані» та підтвердіть дію, натиснувши кнопку «ОК». 

10. На ваш номер телефону надійде SMS-підтвердження про успішну реєстрацію та 

пароль для першого входу в систему. Якщо SMS не прийшло протягом 10 хвилин, 

зверніться на гарячу лінію банку. 
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3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ В СИСТЕМІ 

3.1. Головне меню системи 

Меню клієнтської консолі системи містить такі розділи:  

 Мої рахунки;  

 Депозити (див. «Депозит»); 

 Платежі (див. «Платежі», «Регулярні платежі»);  

 Оплата рахунків (див. «Оплата послуг»); 

 Замовлення послуг (див. «Замовлення послуг»); 

 Замовлення карт (див. «Замовлення карток»). 

 

 

На головній сторінці (та на всіх інших) є доступними такі функції: 

 Логотип банка є посиланням для переходу на сайт банку. 

 Кнопки змінення мови інтерфейсу UA/RU/EN.  

 «Новини» – кнопка для переходу до новин банку. 

 Дзвінок в банк – при натисканні на кнопку здійснюється Skype-дзвінок в банк. 

 Кнопка  для переходу до обміну повідомленнями з банком. 

 «Курси валют» – кнопка для переходу до перегляду  актуального курсу валют. 

Для налаштування відображення  валют перейдіть до налаштувань системи (кнопка 

«Налаштувати», див. «Налаштування валют»). 



Інтернет-банкінг для фізичних осіб (Банк ПІВДЕННИЙ) Посібник користувача  

Сторінка  10 из 82 

 

 

 

 «Налаштування» – кнопка для переходу до налаштувань системи (див. 

«Налаштування»). Щоб закрити форму з довідковою інформацією, повторно 

натисніть кнопку «Налаштування». 

 «Допомога» – кнопка для виклику довідкової інформації про систему (щоб закрити 

форму з довідковою інформацією, повторно натисніть кнопку «Допомога»). 

  «Архів» (див. «Архів»). 

 Телефон контакт-центру та посилання на сайт банку. 

 Час до автовиходу з системи. 

 «Вихід» – кнопка виходу з системи. 

 

Ви можете налаштувати свій аватар в системі. Для цього: 

 Натисніть кнопку  у верхній частині сторінки.  

 У новій формі виберіть шлях до файлу зображення. 

 Ви можете завантажити зображення повністю або вибрати його фрагмент. 

 Натисніть кнопку «Завантажити». 
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При переході до меню «Мої рахунки» над списком ваших рахунків, кредитів та депозитів 

відображено список найближчих подій.  

В блоці «Найближчі події» відображено повідомлення про події у вашому інтернет-банкінгу, 

такі як найближчі дати нарахувань за депозитами, оплат за кредитами, новини та акції банку, 

повідомлення про виконання регулярних платежів. 

Для перегляду деталей кредитної або депозитної угоди, платежу або новин натисніть 

кнопку «Докладніше».  

Щоб приховати список найближчих подій, натисніть кнопку  внизу списку, щоб 

розгорнути список натисніть кнопку .  

Ви можете налаштувати період, за який система має відображати повідомлення про події 

за кредитами та депозитами (див. «Налаштування консолі»). 
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3.2. Перелік дозволених символів 

В системі передбачено перевірку вмісту всіх полів на формах документів. Символи, 

допустимі для шифрування, перераховано в таблиці. 

Категорія символів Символи 

Кириличні символи а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я А Б В Г Д Е Ё Ж 

З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я ґ Ґ і І ї Ї є Є  

Латинські символи a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U VW X Y Z 

Числа 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Інші символи ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ Ђ Ѓ ‚ ѓ „ … † ‡ € ‰ 
Љ ‹ Њ Ќ Ћ Џ ђ ‘ ’ “ ” • – — ™ љ › њ ќ ћ џ Ў ў Ј ¤ ¦ © ¬ ® ° ± µ № ј Ѕ ѕ 

 

3.3. Підписання платежів 

Для підтвердження операції щодо створення платежу його необхідно підписати перед 

відправленням в банк. На формі створення платежу після того як ви перевірили правильність 

заповнення реквізитів існує можливість підписати платіж: 

Для підписання за допомогою SMS натисніть кнопку «Підписати (SMS)», натисніть 

кнопку «ОК» в діалоговому вікні:  

 

 

На номер вашого мобільного телефону буде відправлено SMS з кодом підтвердження 

платежу. Як тільки ви отримаєте SMS, введіть код підтвердження з нього, потім натисніть  

«Підписати». 

 

 

За необхідності ви можете повторно запитати код підтвердження, натиснувши 

«Перезапитати SMS». 

 

3.4. Фільтрування, сортування та оновлення даних на формах зі 
списками 

Для зручності пошуку даних в системі можуть використовуватися такі можливості: 

1. Фільтрування даних. Якщо на формах зі списками передбачено фільтри, то 

встановивши їх параметри, можливо отримати інформацію тільки щодо необхідної 

категорії даних. 

Для встановлення фільтрів виконайте такі дії: 

 Якщо для фільтрування передбачено рядок пошуку, введіть потрібні дані та 

натисніть кнопку . Крім того, ви можете вибрати із запропонованого списку, в 

якій з колонок здійснювати пошук. 
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Щоб відмінити фільтрування, видаліть дані з рядка пошуку. 

 Для пошуку за датою може використовуватися вбудований календар  біля рядка 

пошуку. 

 

Щоб відмінити  фільтрування за датою, натисніть кнопку . 

 

 Для текстових полів під заголовками стовпчиків таблиць введіть параметри, за 

якими дані буде відфільтровано, та натисніть кнопку ; 

 

 Для випадних списків (відображаються під заголовками колонок таблиць або після 

натискання на назву поля) виберіть значення зі списку. 

 

Якщо встановлено параметр «Застосувати фільтрацію за операційний день банку» (або 

«Філія банку, опер. день якого використовується у фільтрах таблиць за умовчанням», див. 
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Налаштування/Налаштування консолі), то на формі зі списками буде здійснено автоматичну 

фільтрацію за операційним днем банку . 

Якщо на формі з таблицею передбачено кнопку «Скасувати фільтри», натисніть її для 

скасування встановлених фільтрів. 

 

 

2. Сортування даних у таблицях. Для сортування за одним зі стовпчиків таблиці 

натисніть на його заголовок. Якщо сортування здійснилося за зростанням, то при 

повторному натисканні на заголовок здійсниться сортування за спаданням, а біля 

заголовка буде відображено відповідний значок (  або ). 

3. Оновлення даних у таблицях. За допомогою кнопки  («Оновити дані в 

таблиці») можливо оновлювати дані в таблиці. При цьому відбувається синхронізація 

інформації з базою даних банку. 

4. Перемикання по сторінкам. За допомогою панелі інструментів 

 можливо 

переходити за сторінки на сторінку та переглядати записи (кількість відображених 

записів в на одній сторінці можливо налаштувати у розділі 

Налаштування/Налаштування консолі). 

 

3.5. Статуси документів 

Статуси документів:  

 Введений – документ  прийнятий системою; 

 Не всі підписи – документ не має всіх підписів; 

 Відхилений – документ не проведено банком із зазначенням причини відхилення;  

 Відкладений – документ було відкладено банком (наприклад, в тому випадку, 

якщо потрібно перевірити якісь реквізити або документ не може бути оброблений 

протягом операційного дня);  

 Прийнятий – документ прийнято банком;   

 Проведений – документ проведено в банку; 

 Видалений – документ видалено; 

 В обробці – документ оброблюється системою перед відправленням. 
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4. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 

4.1.  Поточні рахунки 

Список своїх поточних рахунків ви можете переглянути, натиснувши кнопку «Мої 

рахунки». В рядку «Поточні рахунки» відображено кількість ваших рахунків. 

 

 

 

Для отримання докладної інформації за рахунком виберіть потрібний вам запис зі списку.  

 

 

В новій  формі ви можете:  

 Привласнити рахунку назву для зручності роботи з ним - для цього натисніть кнопку 

«Перейменувати», введіть назву та натисніть «Зберегти». 

 Запросити коротку виписку за рахунком - натисніть кнопку «Рух за рахунком», 

виберіть період виписки та натисніть кнопку «Сформувати звіт» (ви можете 

роздрукувати отримані дані, натиснувши кнопку «Друк»). 
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 Запросити докладну виписку за рахунком (кнопка «Виписка», див. «Виписка за 

рахунком»). 

 

4.2. Карткові рахунки та картки 

Список своїх банківських карток ви можете переглянути, натиснувши кнопку «Мої 

рахунки». В рядку «Карткові рахунки» відображається кількість ваших карток. 

Увага! Якщо ви хочете, щоб в списку були присутніми як активні, так і неактивні картки, 

перейдіть до налаштувань та ввімкніть опцію «Відображати неактивні картки» (див. 

«Налаштування консолі»). 
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Для оновлення залишку за картковим рахунком натисніть кнопку  . 

Для отримання докладної інформації по карті виберіть потрібну вам запис зі списку. 

 

 

 

 

В новій  формі ви можете переглянути:  

 Доступну суму на вашому рахунку: для оновлення інформації натисніть кнопку 

. 

 Основні реквізити на вашій картці (номер, термін дії, ім’я власника). 

 Деталі картки (назва, тип та стан картки, а також дані угоди про відкриття 

карткового  рахунку). Для оновлення стану картки натисніть кнопку «Поновити» 

в рядку«Стан». 

Ви можете змінити назву картки, яка для зручності буде відображатися з номером картки 

- для цього натисніть кнопку «Перейменувати»», введіть свою назву та натисніть 

«Зберегти». 
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Для активних карток, термін дії яких є дійсним, є можливість додати картку в гаманець 

Masterpass, див. «Реєстрація картки у гаманці Masterpass».  

В рядку «Тарифний план» секції «Деталі та реквізити» при відповідних налаштуваннях 

банку відображається посилання, натиснувши яке ви можете перейти до перегляду інформації 

про тарифний план обслуговування вашого карткового рахунку.  

 

 

 

 

Для активних карток ви можете переглянути інформацію про стан перевірок CVV-коду а 

також увімкнути/вимкнути перевірку CVV для операцій в интернет-банкингу, див. «Інформація 

про стан перевірок CVV-коду ». 

Ви можете переглядати та змінювати ліміти своїх активних карток в секції «Карткові 

ліміти», див. «Карткові ліміти». 

Кнопка «Повернутися» призначена для повернення на форму зі списком карток. 

Кнопка «Архів руху» призначена для отримання архиву виконаних операції по картці, 

див. «Архів руху за карткою». 

Натиснувши кнопку «Виписка», ви можете перейти до отримання повної виписки за 

картковим рахунком, див. «Виписка за рахунком». 

Щоб здійснити блокування картки, натисніть кнопку «Блокувати картку», див. 

«Блокування картки». 

Для анулювання картки натисніть кнопку «Анулювати картку», див. «Анулювання 

картки». 
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4.2.1. Ощадний рахунок 

Якщо у вас відкрито до картки ощадний рахунок, на формі перегляду детальної інформації 

про картку ви можете: 

 Переглянути доступну суму на вашому ощадному рахунку: для оновлення 

інформації натисніть кнопку . 

 Поповнити ощадний рахунок. Для цього натисніть кнопку «Поповнити рахунок», 

у новій формі введіть суму переказу, натисніть кнопку «Далі» та підпишіть 

документ (див. «Підписання платежів»). 

 

 

 Списати з ощадного рахунку. Для цього натисніть кнопку «Списати з рахунку», у 

новій формі введіть суму переказу, натисніть кнопку «Далі» та підпишіть документ 

(див. «Підписання платежів»). 
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4.2.2. Інформація про стан перевірок CVV-коду  

При проведенні операцій з використанням реквізитів вашої картки одним з елементів 

захисту виступає перевірка CVV-коду. 

Примітка. CVV - це тризначний код безпеки, який надруковано на зворотній стороні 

картки, на смузі для підпису та використовується як додатковий захист від підробки картки та 

для проведення операцій з використанням реквізитів картки. 

Поточний стан перевірки CVV відображається в секції «Інформація про стан перевірок CVV» 

на сторінці «Карткові рахунки та карти». Якщо ви вперше переглядаєте дані, натисніть кнопку 

«Поновити». Поруч з кнопкою відображається дата та час останнього оновлення даних. 

 

 

Ви можете тимчасово вимкнути перевірку CVV-коду для здійснення операції в інтернеті за 

допомогою інтернет-банкінгу. Для цього натисніть кнопку «Відключити перевірку» (зверніть 

увагу, що ця кнопка доступна для стану «Перевірка СVV-коду включена»), підтвердіть дію. 
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Операція вимкнення перевірки CVV-коду потребує підписання (див. «Підписання 

платежів»). 

 

Увага! Банк не несе відповідальності за можливі збитки, пов'язані з проведенням операцій 

по картці, якщо захист картки за допомогою CVV-коду було вами вимкнено. 

 

Після здійснення операції в інтернеті необхідно знову ввімкнути захист картки за 

допомогою CVV-коду. Для цього в секції «Інформація про стан перевірок CVV» необхідно 

натиснути кнопку «Включити перевірку» та підтвердити виконання операції в діалоговому 

вікні. Після цього захист картки буде ввімкнено, та стан зміниться на «Перевірка CVV-коду 

включена». 

 

4.2.3. Карткові ліміти 

Для безпеки ваших розрахунків з використанням картки банк встановлює ліміт щоденних 

витрат, який визначає максимальну суму та максимальну кількість операцій в залежності від 

типу вашої картки. Однак ви можете самостійно контролювати витрати по картці, переглядати 

та змінювати обмеження на суму та кількість транзакцій щодо зняття готівки та оплати товарів 

та послуг. 

 

Щоб оновити інформацію про карткові ліміти, що надано банком, натисніть кнопку 

«Поновити». Поруч з кнопкою відображається дата та час останнього оновлення інформації. 

Ви можете змінити ліміти на зняття, покупку та сумарні ліміти. Для цього введіть суму та 

кількість операцій (змінення ліміті потребує підписання, див. «Підписання платежів»). Дія 

оновлених карткових лімітів починається з моменту збереження змінень. 
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Якщо ліміти по картці не встановлено, зверніться, будь ласка, в банк. 

 

4.2.4. Архів руху за карткою 

Щоб отримати архів рухів по картці, натисніть кнопку «Архів рухів» на формі з 

докладною інформацією по картці, виберіть період виписки, натисніть кнопку «Запит архіву». 
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4.2.5. Блокування картки 

Якщо потрібно заблокувати картку, виконайте такі дії: 

1. На формі з докладною інформацією по картці натисніть кнопку «Блокувати картку».  

2. В новій формі виберіть статус картки (загублена, викрадена, за підозрою в шахрайстві). 

3. Введіть коментар (за потреби). 

4. Підпишіть заявку на блокування (див. «Підписання платежів»). 

 

 

4.2.6. Анулювання картки 

Якщо потрібно анулювати картку, виконайте такі дії: 

1. На формі з докладною інформацією по картці натисніть кнопку «Анулювати картку».  

2. В новій формі підпишіть заявку (див. «Підписання платежів»). 

 

 

4.2.7. Реєстрація картки у гаманці Masterpass 

Для активних карток, термін дії яких не закінчився, існує можливість додати карту в 

гаманець Masterpass. 

Masterpass – це платіжний онлайн-сервіс Міжнародної платіжної системи MasterCard. З його 

допомогою зареєстровані користувачі можуть безпечно зберігати в електронному вигляді дані 

своїх банківських карток, а також швидше та зручніше розраховуватися в онлайн-магазинах. 

Якщо у вас вже є зареєстрований гаманець Masterpass, то картка буде додана в цей 

гаманець, а якщо у вас немає зареєстрованого гаманця Masterpass, то під час виконання операції 

такий гаманець автоматично буде зареєстровано на ваш номер телефону, що використовується 

в системі для розсилки SMS-кодів підтвердження . 

Для додавання картки в гаманець Masterpass виконайте такі дії: 

1. На формі з докладною інформацією по картці натисніть кнопку «Додати до гаманця».  
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2. Відкриється вікно для підтвердження операції, яке містить таку інформацію: 

 номер картки (в маскувати вигляді), яку ви додаєте в гаманець; 

 номер телефону, на який зареєстрований гаманець (без можливості редагування); 

 поле Назва карти, яке дозволяє вам ввести будь-яку зручну для вас назву картки, 

щоб її легше було знайти в гаманці; 

 чек-бокс «Я підтверджую ознайомлення та згоду з Умовами використання 

Masterpass» – при цьому фраза «Умовами ...» є посиланням, за яким ви можете 

перейти на сайт Masterpass та ознайомитися з умовами підключення картки до 

гаманця. 

Натисніть кнопку «Додати». 
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Якщо реєстрація картки пройшла успішно, відобразиться повідомлення про відправлення 

вам SMS з паролем від гаманця Masterpass: 

 

Після додавання картки в гаманець на формі з докладною інформацією про картку 

навпроти номера картки буде відображено повідомлення «Ви додали цю картку до Masterpass-

гаманця» та кнопку : 
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Якщо натиснути кнопку , відкриється вікно з інформацією про сервіс та можливістю 

переходу на сайт MasterCard. 

 

 

4.3. Виписка за рахунком 

Для того щоб отримати повну виписку за рахунком/карткою, виконайте такі дії: 

1. На формі з докладною інформацією про рахунок натисніть кнопку «Виписка». 

2. В новій формі «Виписки за рахунками» з випадного списку виберіть номер рахунку або 

картки для отримання виписки. 
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3. Зазначте період виписки для рахунку (див. опис в таблиці). 

4. Зазначте параметри виписки для поточного рахунку (див. опис в таблиці). 

5. Натисніть кнопку «Отримати виписку». 

6. На екрані буде відображено розширену виписку з урахуванням заданих вами 

параметрів. Ви можете роздрукувати отриману виписку, натиснувши кнопку «Друк».  

 

Параметри виписки 

Параметр Опис 

Параметр для поточних та карткових рахунків 



Інтернет-банкінг для фізичних осіб (Банк ПІВДЕННИЙ) Посібник користувача  

Сторінка  28 из 82 

Параметр Опис 

Період виписки В списку «Період виписки» виберіть дату або період, виписку за 

який ви хочете отримати. Якщо потрібної вам дати або періоду 
немає серед перемикачів в таблиці, виберіть перемикач «За дату» 

або «За період» та введіть необхідну дату або скористайтеся 

вбудованим календарем (кнопка ) 

Параметр для поточних рахунків 

Деб./Кред. Виберіть зі списку, які документи мають потрапити до виписки: 
тільки дебетові, тільки кредитові або всі документи щодо рахунку 

Запитувати дату формув. Якщо ви хочете, щоб у виписці відображалася дата її формування, 
встановіть цей чекбокс 

Розширена виписка Якщо ви хочете, щоб система внесла до виписки розшифрування 
даних за документами, встановіть цей чекбокс 

Виписка з розбивкою за 
датами 

Якщо ви хочете, щоб дані у виписці були згруповані за датами, 
встановіть цей чекбокс 

Дата за спаданням Якщо ви хочете, щоб при формуванні виписки система сортувала 

дані від більш пізньої дати до більш ранньої (тобто, щоб дані за 
останню дату періоду виписки відображалися на початку списку), 
встановіть цей чекбокс 

Скасувати 0-ві суми Якщо ви не хочете, щоб у виписці виводилися дані по рахунках з 
нульовими залишками, встановіть цей чекбокс 

Розділити розряди Якщо ви хочете, щоб розряди сум відображалися через роздільник 
(не 1000000, а 1 000 000), встановіть цей чекбокс 

Сортувати за датою 
проведення 

Якщо ви хочете, щоб дані у виписці сортувалися за датою 
проведення документів за спаданням, встановіть цей чекбокс 

Накласти підпис банку Чекбокс відображається тільки для виписки за поточний день. 

Встановіть його для накладення факсимільної печатки та підпису 
банку на виписку 

 

Примітка. Для карткових валютних рахунків може відображатися кнопка "Отримати 

виписку за рахунком комісії", після натискання якої формується виписка за пов'язаною з 

валютним картковим рахунком гривневою угодою. 

 

4.4. Кредити 

Список своїх кредитів ви можете переглянути, натиснувши кнопку «Мої рахунки». 

Якщо ви хочете, щоб у списку відображалися всі кредитні договори (активні та закриті), 

виберіть опцію «Відображувати закриті кредитні договори» 

(Налаштування/Налаштування консолі), див. «Налаштування консолі». 

Кожен рядок, що відповідає документу, є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти 

до форми з розширеною інформацією щодо кредиту 
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На формі з розширеною інформацією щодо кредиту буде відображено таку інформацію:  

 Назва кредиту, ім’я контрагенту, номер договору, валюта, сума, тип кредиту, дата 

укладення угоди та її строк дії. 

 

 В секції «Рахунки і суми % по кредиту» відображено інформацію про ставку (% річних), 

найближча дата погашення, сума найближчого погашення, прострочена сума. 
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 В секції «Основна заборгованість» – дані про поточний залишок, прострочена сума. 

 

 В секції «Пеня» зазначено суму  пені на заборгованість на зазначену дату. 

 В секції «Комісії» – інформація про нараховану суму та суму сплачених комісій. 

 

 

Ви можете привласнити кредиту свою назву або змінити назву – для цього натисніть кнопку 

«Перейменувати», введіть назву та натисніть «Зберегти». 

Інші дані на формі є доступними тільки в режимі перегляду та не є доступними для 

редагування. 

На формі з детальною інформацією щодо кредиту можливо: 

 Перейти на форму запиту архіву платежів (кнопка «Архів руху»). 
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 Перейти на форму запиту графіку платежів щодо погашення кредиту (кнопка 

«Графік платежів»). 

 Перейти до виконання операції погашення дійсного кредиту (кнопка «Погашення 

кредиту»). 

 Повернутися до списку кредитів (кнопка «Повернутися»). 

 

4.4.1. Графік платежів  

За кожним з кредитних договорів ви можете переглянути графік погашення кредитів. Для 

цього на формі перегляду докладної інформації щодо кредиту натисніть кнопку «Графік 

платежів». 

На формі відображається така інформація: порядковий номер платіжного доручення, графік 

дат погашення кредиту, сума заборгованості на дату кожного погашення, сума відсотків на 

кожному етапі погашення кредиту, комісія та сума платежу на кожному етапі виплати, 

очікуваний залишок на кожну з дат виплати, статус платежу . 

 

 

 

За необхідності отримані дані можливо роздрукувати, натиснувши кнопку «Друк». 

 

4.4.2. Архів платежів 

Ви можете переглянути архів проведених платежів як за весь період, так і за період, який 

можливо зазначити. Для того щоб переглянути архів платежів за кредитом виконайте такі дії: 

1. На формі перегляду докладної інформації щодо кредиту натисніть кнопку «Архів руху». 
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2. За необхідності отримати архів платежів за весь період, встановіть перемикач «За весь 

період». За необхідності отримати архів платежів за зазначений період, встановіть 

чекбокс «За вибраний період».  

3. Виберіть тип виписки: всі платежі, погашення основної заборгованості, погашення 

процентів, комісії та пеня. 

4. Натисніть кнопку «Показати виписку». 

В нижній частині вікна буде відображено таблицю, що містить список платежів по кредиту, 

які задовольняють зазначеним умовам. 

 

За необхідності отримані дані можливо роздрукувати, натиснувши кнопку «Печать». 

Щоб  повернутися до списку кредитів, натисніть кнопку «Повернутися». 
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4.4.3. Погашення кредиту 

Увага! Операцію погашення можна виконувати тільки з незакритим кредитом. Якщо 

договір закрито, операції по ньому будуть недоступними. 

Для того щоб виконати операцію з погашення кредиту: 

1. Натисніть кнопку «Погашення кредиту» на формі з докладною інформацією за 

кредитом. 

2. У поле Кредитний договір за умовчанням проставляється номер договору, який ви 

вибрали зі списку кредитів спочатку (але ви можете вибрати інший договір). 

3. В поле З рахунку виберіть рахунок, з якого буде знято кошти. 

4. Введіть суму для погашення кредиту в поле Сума. 

5. Натисніть кнопку «Далі». 

 

 

6. Перевірте коректність заповнення всіх полів, та якщо дані введено вірно, підпишіть 

документ (див. «Підписання платежів»). 

Ви можете переглянути інформацію про платежі по кредитам на формі «Список переказів» 

(див. «Список платежів»). 

 

4.5. Депозити 

Щоб перейти до роботи з вашими депозитами, виберіть меню Депозити/Список 

депозитів або натисніть кнопку «Мої рахунки».  

Якщо ви хочете, щоб у списку відображалися не тільки активні депозитні договори, а й 

закриті, увімкніть у розділі меню Налаштування/Налаштування консолі опцію 

«Відображувати закриті депозитні договори», див. «Налаштування консолі». 
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Кожен рядок списку є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти на форму 

перегляду детальної інформації щодо депозиту. 

На новій формі буде відображено деталі договору. 

Ви можете привласнити депозиту свою назву або змінити назву - для цього натисніть 

кнопку «Перейменувати», введіть назву та натисніть «Зберегти». 

Інші дані на цій формі доступні тільки в режимі перегляду та не є доступними для 

редагування. 
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Крім того, на формі з детальною інформацією щодо депозиту можливо: 

 Запросити календар нарахування процентів по депозиту – кнопка «Календар 

нарахування %», див. «Календар нарахування процентів». 

 Перейти до виконання активних операцій з депозитом – кнопка «Операції з 

депозитом» (див. «Операції з депозитом»). 

 Перейти на форму запиту архіві всіх операцій по депозиту – кнопка «Архів руху», 

див. «Архів руху». 

 Повернутися до списку депозитів (кнопка «Повернутися»). 

 

4.5.1. Календар нарахування процентів 

По кожному з депозитних договорів ви можете переглянути календар нарахувань 

процентів. Для цього:  

1. Натисніть кнопку «Календар нарахування %» на формі з докладною інформацією за 

депозитом. В полі Депозит буде відображено назву вибраного договору. 

2.  Зазначте період запиту («За весь період» чи «За вибраний період»). 

3. Натисніть кнопку «Виконати запит».  

В нижній частині вікна буде відображено таблицю, що містить докладну інформацію щодо 

платежів. 
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За необхідності отримані дані можливо роздрукувати (кнопка «Друк»). 

 

4.5.2. Операції з депозитом 

Якщо ви хочете провести операцію з депозитом, натисніть кнопку «Операції з 

депозитом» на формі перегляду детальної інформації по договору.  

Увага! Операції можливо проводити тільки з дійсними депозитами. Якщо депозит закритий, 

операції за ним будуть недоступними.  

1. Виберіть потрібну операцію: часткове або повне зняття коштів, залучення коштів. 

 

 

Увага! Список доступних операції з депозитом залужить від умов вашего депозитного 

договору. 

2. Зазначте поточний або картковий рахунок, з якого буде перераховано кошти при 

поповненні депозиту чи на який буде залучено кошти при знятті коштів (в полі Рахунок 

або картка). 

3. Введіть суму. 
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4. Натисніть кнопку «Далі». 

5. Перевірте коректність заповнення всіх полів. Якщо всі атрибути зазначено вірно, 

підпишіть документ (див. «Підписання платежів»). 

 

4.5.3. Архів руху 

Для перегляду списку всіх операцій по вашому депозиту: 

1. На формі детальної інформації по депозиту натисніть кнопку «Архів руху»; 

2. В поле Депозит за умовчанням відображено номер договору, що ви вибрали зі списку 

(але ви можете вибрати інший договір). 

3. Зазначте період запиту: за весь період або за вибраний. 

4. Зазначте тип виписки: всі платежі, поповнення депозиту, зняття коштів, виплата 

процентів. 

5. Натисніть кнопку «Показати виписку». 

У нижній частині вікна буде відображено таблицю, яка містить список операцій за 

депозитом, які задовольняють введеним умовам. 

 

 

Щоб надрукувати отримані дані, натисніть кнопку «Друк». 

 

4.5.4. Новий депозит 

Щоб відправити в банк заявку на відкриття нового депозиту, перейдіть в меню 

Депозити/Новий депозит та виберіть один з розділів: 

 Відкрити депозит – якщо ви вже знайомі з депозитними програмами банку та 

знаєте, який з депозитів бажаєте відкрити, тоді ви можете зайти в цей розділ, 

вибрати зі списку вибраний депозит та перейти до його оформлення, див. «Відкрити 

депозит». 

 Підібрати і відкрити - ви потрапляєте на форму «Магазин депозитів», де можете 

задати ваші умови депозиту та отримати з банку список депозитів, які відповідають 

умовам. Потім порівняти їх, розрахувати приблизний дохід за кожним, вибрати 

найбільш прийнятний та перейти до його оформлення, див. «Підібрати та відкрити». 

 

4.5.4.1. Відкрити депозит 

Щоб відправити в банк заявку на відкриття потрібного депозит, виконайте такі дії: 

1. Виберіть рахунок, з якого буде переведено кошти на депозит. 
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2. Виберіть тип депозиту. 

3. Зазначте термін  депозиту (зі списку доступних).  

В секції «Параметри депозиту» буде відображено інформацію про вибраний депозит та 

автоматично заповнено поле Процентна ставка. 

4. Введіть суму депозиту. 

5. Виберіть рахунок для нарахування процентів (за потреби). 

6. Для перегляду умов депозиту натисніть кнопку «Опис умов». 

7. Натисніть кнопку «Далі». 

8. Перевірте введені дані, підпишіть документ (див. «Підписання платежів») та відправте 

його в банк. 
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Після цього заявку на відкриття депозиту буде відправлено в банк, ви зможете 

контролювати її стан в розділі Депозити/Список заявок. 

 

4.5.4.2. Підібрати та відкрити 

Щоб підібрати депозит, перейдіть до магазину депозитів. Для цього виконайте такі дії: 

 Виберіть пункт меню Депозити/Новий депозит/Підібрати і відкрити. 

 

 

 В новій формі виберіть валюту депозиту зі списку. 

 Зазначте суму депозиту (введіть або виберіть шляхом пересування повзунку). 

 Зазначте, чи потрібна можливість дострокового розірвання депозиту або потрібен 

депозит на вимогу. 

 Зазначте термін депозиту. 

 Виберіть період виплати процентів. 

 Зазначте, чи потрібна можливість поповнення депозиту. 

В нижній частині форми буде відображено список депозитів, що відповідають вибраним 

умовам. Для кожного депозиту надано короткий опис його умов. 



Інтернет-банкінг для фізичних осіб (Банк ПІВДЕННИЙ) Посібник користувача  

Сторінка  40 из 82 

Для відкриття депозиту за вибраними параметрами натисніть кнопку  в секції 

потрібного депозиту зі списку підібраних. Буде відображено форму «Новий депозит», див. 

«Відкрити депозит». 

Щоб отримати розрахунок прибутковості депозиту, перейдіть до депозитного 

калькулятора, натиснувши кнопку  в секції потрібного  депозиту зі списку. 

 

 

 

В новій формі «Депозитний калькулятор» буде відображено результати розрахунків. Для 

відкриття депозиту за вибраними параметрами натисніть кнопку «Відкрити депозит». Буде 

відображено форму «Новий депозит», див. «Відкрити депозит». 

 

Кнопка «Назад» призначена  для повернення до магазину депозитів. 

 

4.5.5. Список заявок на відкриття депозиту 

Для перегляду списку створених заявок на відкриття депозитів виберіть розділ меню 

Депозити/Список заявок. 
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Кожен рядок списку є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти на форму 

перегляду детальної інформації щодо заявки. 
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Ви можете роздрукувати заявку, натиснувши кнопку «Друк», підписати заявку в статусі 

«не всі підписи» (див. «Підписання платежів») або повернутися до списку заявок, натиснувши 

кнопку «Повернутися». 

 

4.6. Платежі 

За допомогою системи ви можете здійснювати такі види платежів зі своїх поточних та 

карткових рахунків:  

 Перераховувати кошти з одного свого рахунку на інший свій рахунок в банку (тип 

переказу «Перекази між своїми рахунками»). 

 Перераховувати кошти зі свого рахунку на чужий рахунок, відкритий у банку (тип 

переказу «Внутрішньобанківські перекази»). 

 Перераховувати кошти зі свого рахунку, відкритого в банку, на рахунок, відкритий 

в іншому банку України (тип переказу «Переказ по Україні»). 

 Перераховувати кошти зі свого рахунку в банку на картковий рахунок іншого 

клієнта банку (тип переказу  «Переказ на картку іншого клієнта банку»). 

 

4.6.1. Переказ між своїми рахунками 

Для того щоб створити та відправити в банк заявку на переказ коштів між своїми 

рахунками, виконайте такі дії: 

1. Виберіть пункт меню Платежі/Створити платіж. 
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2. Зі списку, доступного в полі З рахунку/З карти, виберіть той рахунок, з якого ви 

будете переказувати кошти. Після вибору рахунку значення поля Доступний залишок 

буде заповнено автоматично.  

3. Зверніть увагу, що в полі З рахунку/З карти є доступним список тих рахунків, на які 

у вас є право дебету. 

4. Виберіть тип переказу – Перекази між своїми рахунками. 

5. В полі На рахунок зі списку виберіть свій рахунок, на який будуть перераховані кошти. 

 

 

6. Зазначте суму (через роздільник – крапку). 

7. Натисніть кнопку «Далі». 

8. На наступній сторінці перевірте правильність заповнення реквізитів. Якщо дані 

помилкові, натисніть кнопку «Повернутися»), якщо дані введено вірно, підпишіть 

документ (див. «Підписання платежів»). 

9. Якщо документ було успішно відправлено в банк, на екрані буде відображено відповідне 

повідомлення з можливістю перейти на форму створення нового платежу. 

 

4.6.2. Внутрішньобанківський переказ 

Для того щоб створити та відправити в банк заявку на переказ коштів зі свого рахунку на 

рахунок іншого клієнта банку, виконайте такі дії: 

1. Виберіть пункт меню Платежі/Створити платіж. 

2. Зі списку, доступного в полі З рахунку/З карти, виберіть той рахунок, з якого ви 

будете переказувати кошти. Після вибору рахунку значення поля Доступний залишок 

буде заповнено автоматично.  

Зверніть увагу, що в полі З рахунку/З карти є доступним список тих рахунків, на які у 

вас є право дебету. 

3. Виберіть тип переказу – Внутрішньобанківські перекази. 
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4. Введіть номер рахунку одержувача. 

5. Зазначте суму (через роздільник – крапку). 

6. Зазначте призначення платежу. Скористайтеся кнопкою «ПДВ» для розрахунку 

податку на додану вартість. Залежно від вашого вибору, в полі Призначення платежу 

буде відображено запис: «Без ПДВ», «В т.ч. ПДВ 20% ... » або « ПДВ 20% ...» та 

розрахована сума податку. 

7. Натисніть кнопку «Далі». Система виконає перевірку номера рахунку. Якщо дані 

помилкові, на екрані буде відображено відповідне повідомлення. Якщо дані вірні, в новій 

формі буде відображено реквізити одержувача. 

Увага! Якщо системою відображено повідомлення про недоступність АБС (наприклад, в 

момент закриття операційного дня), натисніть кнопку «ОК» на формі повідомлення, в результаті 

буде відображено повний набір полів для введення реквізитів одержувача (рахунок, 

найменування одержувача, ід. код/ЄДРПОУ). Введіть необхідні дані та натисніть кнопку «Далі». 
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8. На наступній сторінці перевірте правильність заповнення реквізитів. Якщо дані 

помилкові, натисніть кнопку «Повернутися»), якщо дані введено вірно, підпишіть 

документ (див. «Підписання платежів»). 

9. Якщо документ було успішно відправлено в банк, на екрані буде відображено відповідне 

повідомлення з можливістю перейти на форму створення нового платежу. 

 

4.6.3. Переказ по Україні 

Для того щоб створити та відправити в банк заявку на переказ коштів зі свого рахунку на 

рахунок, який відкрито в іншому банку України, виконайте такі дії: 

1. Виберіть пункт меню Платежі/Створити платіж. 



Інтернет-банкінг для фізичних осіб (Банк ПІВДЕННИЙ) Посібник користувача  

Сторінка  46 из 82 

2. Зі списку, доступного в полі З рахунку/З карти, виберіть той рахунок, з якого ви 

будете переказувати кошти. Після вибору рахунку значення поля Доступний залишок 

буде заповнено автоматично.  

Зверніть увагу, що в полі З рахунку/З карти є доступним список тих рахунків, на які у 

вас є право дебету. 

3. Виберіть тип переказу – Переказ по Україні. 

 

 

4. Введіть реквізити одержувача переказу:  

 Для заповнення реквізитів банку одержувача натисніть кнопку «...» в рядку «МФО» 

– при цьому відкриється довідник банків України, з якого ви можете вибрати 

потрібний вам банк, використовуючи пошук за ідентифікатором або назвою (введіть 

потрібне значення в рядок пошуку). 

 Введіть номер рахунку одержувача. 

 Зазначте найменування одержувача. 

 Введіть ідентифікаційний код (якщо одержувач - фізична особа) або код ЄДРПОУ 

(якщо - юридична) в полі Ід.код/ЄДРПОУ. 
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Увага! Дані про одержувачів ваших платежів вносяться в спеціальний довідник. Надалі ви 

зможете викликати цей довідник (кнопка «...» в рядку «Оберіть одержувача»), вибрати 

потрібного вам одержувача платежу – поля секції буде заповнено автоматично. 

5. Зазначте суму (через роздільник – крапку). 

6. Натисніть кнопку «Далі». 

7. На наступній сторінці перевірте правильність заповнення реквізитів. Якщо дані 

помилкові, натисніть кнопку «Повернутися»), якщо дані введено вірно, підпишіть 

документ (див. «Підписання платежів»). 

8. Якщо документ було успішно відправлено в банк, на екрані буде відображено відповідне 

повідомлення з можливістю перейти на форму створення нового платежу. 

 

4.6.4. Переказ на картку іншого клієнта банку 

Для переказу коштів виконайте такі дії: 

1. Виберіть пункт меню Платежі/Створити платіж. 

2. Зі списку, доступного в полі З рахунку/З карти, виберіть той рахунок, з якого ви 

будете переказувати кошти. Після вибору рахунку значення поля Доступний залишок 

буде заповнено автоматично.  

Зверніть увагу, що в полі З рахунку/З карти є доступним список тих рахунків, на які у 

вас є право дебету. 

3. Виберіть тип переказу – Переказ на карту іншого клієнту банку. 
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4. В полі На карту введіть 16-значний номер картки іншого клієнта банку (по чотири 

цифри в кожне з полів). 

5. Введіть суму переказу, натисніть кнопку «Далі». 

6. Система виконає перевірку введеного номера картки. Якщо номер картки зазначено 

некоректно, на екрані відобразиться повідомлення про помилку. 

7. Якщо перевірку проведено успішно, на наступній сторінці перевірте правильність 

заповнення реквізитів. Якщо дані помилкові, натисніть кнопку «Повернутися»), якщо 

дані введено вірно, підпишіть документ (див. «Підписання платежів»). 

8. Якщо документ було успішно відправлено в банк, на екрані буде відображено відповідне 

повідомлення з можливістю перейти на форму створення нового платежу. 

 

4.6.5. Шаблони 

Система дозволяє створювати документи на основі шаблонів. При цьому поля створюваного 

документа заповнюються значеннями із шаблону. 

У розділі Платежі/Список шаблонів міститься список раніше створених шаблонів 

документів з переказу грошових коштів. 
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На формі зі списком документів ви можете виконати фільтрування, сортування та 

оновлення даних (див. «Фільтрування, сортування та оновлення даних на формах зі списками»). 

Для редагування шаблону натисніть кнопку  в рідку потрібного шаблону. 

Для видалення шаблону натисніть кнопку  в рідку потрібного шаблону. 

Кожен рядок списку є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти на форму 

створення платежу за вибраним шаблоном. 

Для створення шаблону виконайте такі дії: 

1. Натисніть кнопку «Додати» на формі Платежі - Список шаблонів. 

2. Заповніть поля шаблону необхідними значеннями, введіть назву шаблону. 

3. Натисніть кнопку «Зберегти шаблон». 
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Крім того, шаблон можливо створити при перегляді докладної інформації про проведений 

платіж, натиснувши кнопку «Зберегти як шаблон», див. «Архів документів», «Список 

платежів». 

 

4.6.6. Список платежів 

Щоб переглянути список усіх виконаних платежів та їх статусів, виберіть меню Платежі/ 

Список платежів. 

На екрані буде відображено форму зі списком всіх документів щодо переказу грошових 

коштів: 
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На формі ви може переглянути статус обробки документів в банку. 

На формі зі списком документів ви можете виконати фільтрування, сортування та 

оновлення даних (див. «Фільтрування, сортування та оновлення даних на формах зі списками»). 

Кожен рядок списку є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти на форму 

перегляду детальної інформації щодо документу. 
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Ви можете зберегти документ як шаблон, натиснувши кнопку «Зберегти як шаблон» 

(якщо доступно). 

Щоб роздрукувати документ, натисніть кнопку «Друк». 

Крім того, ви можете роздрукувати проведений документ з накладеним факсимільним 

зображенням печатки банку та підпису уповноваженої особи. Для цього встановіть чекбокс 

«Накласти підпис банку» та натисніть кнопку «Друк». 

 

4.7. Регулярні платежі 

Для перегляду та створення розпоряджень на формування регулярних платежів перейдіть 

до пункту меню Платежі/Регулярні платежі.  
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На формі зі списком розпоряджень на формування регулярних платежів відображено: 

 Загальна інформація: номер, дата створення, найменування, сума регулярного 

платежу. 

 Термін та періодичність дії розпорядження. 

 Статус (див. «Статуси документів»). 

На формі зі списком документів ви можете виконати фільтрування, сортування та 

оновлення даних (див. «Фільтрування, сортування та оновлення даних на формах зі списками»). 

Кожен рядок списку є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти на форму 

перегляду детальної інформації щодо розпорядження. 
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Ви можете видалити (закрити) регулярний платіж, натиснувши кнопку «Закрити». 

Якщо за розпорядженням вже виконувалися платежі, ви можете перейти до перегляду 

журналу виконання (див. «Журнал виконання регулярного платежу»). 

Для повернення до списку розпоряджень на формування регулярних платежів натисніть 

кнопку «Повернутися». 
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4.7.1. Створення регулярного платежу 

Для того щоб створити нове розпорядження на формування регулярного платежу, на формі 

«Список платежів» натисніть кнопку «Створити платіж». 

 

 

 

Для створення розпорядження виконайте такі дії: 

1. Введіть особливе найменування регулярного платежу (якщо найменування платежу не 

введено, то автоматично буде встановлено найменування, яке складається з номера 

розпорядження, даних в полях Тип переказу та Найменування одержувача). 

2. В секції «Платник» виберіть рахунок для списання грошових коштів: виберіть рахунок 

зі списку своїх рахунків в полі З рахунку, після цього значення поля Доступний 

залишок заповниться автоматично. 
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3. Виберіть тип переказу зі списку. 

4. Залежно від вибраного вами типу переказу, відкриється той чи інший набір полів 

одержувача. Заповніть реквізити одержувача платежу вручну або скористайтеся 

викликом підключених довідників (натисніть кнопку «...») для автоматичного 

заповнення полів. 

5. В секції «Реквізити переказу» виконайте такі дії: 

 Введіть суму платежу в поле Сума. 

 Встановіть періодичність виконання регулярних платежів: Щодня, Тиждень, 

Квартал, Рік. В разі обрання опції «Тиждень», «Квартал» або «Рік», на формі 

з'явиться календар, на якому ви зможете вказати, по яких днях будуть формуватися 

та виконуватися регулярні платежі. 

 У полі З дати вкажіть дату початку дії розпорядження (автоматично встановлюється 

дата поточного операційного дня). 

 У полі За дату вкажіть дату закінчення дії розпорядження. 

Примітка. У разі якщо зазначена дата платежу випаде на вихідний або святковий день, 

платіж буде здійснено в попередній робочий день банку. 

6. Введіть призначення платежу (якщо потрібно) та натисніть кнопку «Далі». 

7. На наступній сторінці перевірте правильність заповнення реквізитів. Щоб змінити дані, 

натисніть кнопку «Назад» та виправте їх. Якщо розпорядження заповнено коректно, 

підпишіть документ (див. «Підписання платежів»). 

8. Якщо розпорядження було успішно відправлено в банк, на екрані з'явиться відповідне 

повідомлення з можливістю перейти на форму створення нового регулярного платежу. 

Після створення нового розпорядження йому автоматично присвоюється номер, який 

відображено на формі зі списком розпоряджень та на формі з докладною інформацією про 

регулярний платіж (див. «Регулярні платежі»). 

Документи за платежами, які будуть створюватися відповідно до розпорядження, можливо 

переглянути в загальному списку переказів (див. «Список платежів»). 

 

4.7.2. Журнал виконання регулярного платежу 

Для перегляду журналу виконання регулярного платежу натисніть кнопку «Журнал 

виконання» на формі з детальною інформацією щодо розпорядження. 
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У новій формі буде відображено список спроб (вдалих та невдалих) виконання регулярного 

платежу. Для кожної спроби ви можете дізнатися час виконання, статус та результат (причину 

невиконаного платежу). Для вдало виконаних платежів ви можете переглянути детальну 

інформацію щодо створеного платежу, натиснувши посилання Перейти, а також роздрукувати 

її, натиснувши кнопку «Друк». 

 

4.8. Оплата послуг 

В розділі меню Оплата рахунків ви можете сплачувати рахунки постачальників послуг.. 

4.8.1. Оплата рахунків 

Для оплати послуг виконайте такі дії: 

1. Перейдіть до розділу меню Оплата рахунків/Сплатити рахунок. 

 

 

 

2. В новій формі ви можете вибрати свій регіон для оплати рахунків. 

3. Виберіть групу постачальників послуг. Якщо список постачальників великий, ви можете 

ввести в полі Пошук організації символи, які зустрічаються в назві компанії, та 

вибрати її зі списку, що буде відображено. 
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4. Виберіть компанію-постачальника. 

5. Введіть ключові параметри (для кожного постачальника послуг вони свої). 

6. В полі Виконати платіж з рахунку/картки виберіть зі списку ваших поточних та 

карткових рахунків той рахунок, з якого буде проводитися оплата. 
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7. Буде відображено реквізити платежу (для кожного постачальника послуг вони свої). 

Введіть необхідні реквізити, зазначте суму платежу (в гривнях), натисніть кнопку 

«Далі». 

8. В новій формі перевірте реквізити платежу, підпишіть його (див. «Підписання 

платежів») та відправте в банк. 

 

 

 

Підписаний платіжний документ буде відправлено в банк. Простежити за його статусом 

обробки, а також переглянути повний список відправлених вами документів ви зможете на формі 

«Список платежів» (див. «Список оплат»). 

 

4.8.2. Список оплат 

В розділі меню Оплата рахунків/Список оплат ви можете переглянути список створених 

вами платежів, що знаходяться на обробці в банку. 
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На формі зі списком документів ви можете виконати фільтрування, сортування та 

оновлення даних (див. «Фільтрування, сортування та оновлення даних на формах зі списками»). 

Кожен рядок списку є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти на форму 

перегляду детальної інформації щодо документу. 

Документи можливо зберегти як шаблон, натиснувши кнопку «Зберегти як шаблон» на 

формі з докладною інформацією щодо платежу. 

Ви можете роздрукувати документ зі статусом «Проведений», натиснувши кнопку «Друк». 

Крім того, ви можете роздрукувати документ з накладеним факсимільним зображенням печатки 

банку та підписом уповноваженої особи. Для цього встановіть чекбокс «Накласти підпис 

банку» та натисніть кнопку «Друк». 
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4.8.3. Шаблони платежів 

Система дозволяє проводити платежі на основі шаблонів. При цьому поля створюваного 

документа заповнюються значеннями із шаблону. 

Виберіть пункт меню Оплата рахунків/Шаблони. Вам відкриється список раніше 

створених шаблонів документів з оплати рахунків. 

 

 

Кожен рядок списку є посиланням, за яким ви можете перейти на форму створення платежу 

за обраним шаблоном (див. «Оплата рахунків»). 

Якщо ви хочете видалити шаблон зі списку, натисніть кнопку  напроти вибраного 

шаблону. 

Для редагування шаблону перейдіть в режим перегляду детальної інформації, натиснувши 

кнопку , внесіть необхідні змінення та натисніть кнопку «Зберегти». Для видалення 

вибраного шаблону натисніть кнопку «Видалити». 

 

Для того щоб створити новий шаблон, виконайте такі дії: 

1. Натисніть кнопку «Додати» на формі зі списком шаблонів 

2. В новій формі виберіть постачальника послуг (див. «Оплата рахунків»). 

3. В новій формі зазначте назву шаблону, заповніть поля шаблону необхідними 

значеннями (див. «Оплата рахунків») 

4. Натисніть кнопку «Зберегти». 
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Крім того, шаблон можливо створити при перегляді докладної інформації про проведений 

платіж щодо оплати послуг, натиснувши кнопку «Зберегти як шаблон», див. «Архів 

документів», «Список оплат». 

 

4.9. Замовлення послуг 

У розділі меню Замовлення послуг ви можете виконувати наступні дії: 

 Створювати та відправляти в банк заявки на надання банківських послуг, 

наприклад, випуск додаткової платіжної картки, надання кредиту, див. «Створення 

заявки». 

 Переглядати список ваших заявок та відстежувати їх статус, див. «Перегляд 

заявок». 

 

4.9.1. Створення заявки 

Для створення нової заявки на банківську послугу перейдіть в розділ меню Замовлення 

послуг та натисніть кнопку «Створити заявку». 

Відбудеться перехід до форми «Замовлення продуктів та послуг». 

Виберіть з випадних списків: 

 Продукт/послугу; 

 Деталі (шаблон заявки); 

 Філія (відділення банку, в якому ви хочете замовити послугу). 
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На екрані буде відображено форму замовлення. 

Частина полів цієї форми вже буде автоматично заповнена. 

Дозаповніть форму - введіть дані вручну або виберіть зі списків (де це доступно). 

 

Після заповнення заявки підтвердіть та відправте її в банк - див. «Підписання платежів». 

 

 

 

 

Підписана заявка буде відправлена в банк. Простежити за статусом її обробки, а також 

переглянути повний список відправлених вами заявок ви зможете на формі «Замовлення 

продуктів та послуг» (див. «Перегляд заявок»). 

 

4.9.2. Перегляд заявок 

Щоб переглянути список відправлених вами заявок перейдіть в розділ меню Замовлення 

послуг. 



Інтернет-банкінг для фізичних осіб (Банк ПІВДЕННИЙ) Посібник користувача  

Сторінка  64 из 82 

У списку ви можете переглянути таку інформацію: 

 Дата створення заявки; 

 Найменування групи заявок (послуги); 

 Тип заявки (назву шаблону); 

 Логін користувача, який створив та підтвердив заявку; 

 Поточний статус заявки: 

o Відправляється в банк (заявка підписана та знаходиться в процесі відправлення в 

банк); 

o Відправлена в банк (заявка передана в банк та очікує обробки); 

o Прийнята; 

o Відхилена. 

 

 

Кожен рядок списку є посиланням на заявку. 

Для переходу до заявки виберіть її зі списку. 

Відкриється форма перегляду та друку заявки. 
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Щоб роздрукувати заявку, натисніть кнопку «Друк» в нижній частині форми перегляду. 

Для повернення до списку заявок натисніть кнопку «Повернутися». 

 

4.10. Замовлення карток 

У розділі меню Замовлення карт ви зможете створювати та відправляти в банк заявки на 

перевипуск карт, а також переглядати статус відправлених заявок. 

 

4.10.1. Створення заявки 

Для створення нової заявки виконайте такі дії 

 Перейдіть до меню Замовлення карт/Замовити карту. 

 В новій формі виберіть причину перевипуску картки 

(викрадення/втрата/пошкодження або закінчення терміну дії) - відобразиться 

список доступних карток. 

 

 

 Виберіть картку зі списку доступних. 



Інтернет-банкінг для фізичних осіб (Банк ПІВДЕННИЙ) Посібник користувача  

Сторінка  66 из 82 

 Поле Ім’я на карті заповнено автоматично, але ви можете змінити його. 

 Поле Кодове слово заповнено автоматично кодовим словом картки, що 

перевипускається (в маскованому виді), але ви можете змінити його. 

 

Примітка. Ви можете переглядати підказки з інформацією про особливості заповнення 

полів, навівши на зображення  у відповідному полі. 

 

 Виберіть зі списку відділення  банку, де ви плануєте отримати картку. 

 Поле Номер мобільного телефону для SMS-інформування заповнено 

автоматично, але ви можете змінити його. 

 Підтвердіть згоду з умовами підключення SMS-інформування по картці, 

встановивши відповідний чекбокс. Крім того, ви можете ознайомитися з умовами 

SMS-інформування по картці, натиснувши відповідне посилання. 

 

 

 Натисніть кнопку «Далі». 

 В новій формі прийміть умови випуску карти, встановивши відповідний чекбокс. 

Крім того, ви можете ознайомитися з умовами випуску карти натиснувши відповідне 

посилання 

 Перевірте введені дані. Якщо вони введені вірно, підпишіть заявку (див. 

«Підписання платежів»), інакше натисніть кнопку «Повернутися» та внесіть 

виправлення. 

Підписана заявка буде відправлена в банк. Простежити за зміненням статусу її обробки, а 

також переглянути повний список відправлених вами заявок ви можете на формі «Список 

заявок». 
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4.10.2. Список заявок 

Для перегляду списку заявок на перевипуск карток перейдіть до меню Замовлення 

карт/Список заявок. 

 

 

На формі зі списком заявок ви можете виконати фільтрування, сортування та оновлення 

даних (див. «Фільтрування, сортування та оновлення даних на формах зі списками»). 

Крім того, ви можете перевірити поточний статус заявки: 

 Введений (заявку заповнено та підписано); 

 Не всі підписи (заявку заповнено, але не підписано); 

 Відправлений (заявку передано в банк, вона  очікує обробки); 

 Прийнятий (заявку прийнято в обробку); 

 Відхилений  (заявку відхилено); 

 Проведений (заявку успішно оброблено). 

 

Кожен рядок списку є посиланням, за яким ви можете перейти на форму перегляду 

детальної інформації за заявкою: 
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Щоб повернутися до списку заявок, натисніть кнопку «Повернутися». 

 

4.11. Архів 

4.11.1. Архів документів 

Для того щоб переглянути  список ваших платіжних документів, що проведено в банку, 

виберіть меню Архів/Архів документів. 
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На формі зі списком документів ви можете виконати фільтрування, сортування та 

оновлення даних (див. «Фільтрування, сортування та оновлення даних на формах зі списками»). 

Кожен рядок списку є посиланням, за яким ви можете перейти на форму перегляду 

детальної інформації за документом: 
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Ви можете зберегти документ як шаблон, натиснувши кнопку «Зберегти як шаблон». 

Щоб роздрукувати документ, натисніть кнопку «Друк». 

Крім того, ви можете роздрукувати документ з накладеним факсимільним зображенням 

печатки банку та підписом уповноваженої особи. Для цього встановіть чекбокс «Накласти 

підпис банку» та натисніть кнопку «Друк». 

 

 

4.11.2. Журнал дій 

В системі фіксуються 10 останніх дій користувача. Ви можете переглянути інформацію щодо 

операцій створення, видалення, змінення документів та повідомлень, інформацію про вхід в 

систему та ін. 

Для цього виберіть розділ Архів/Журнал дій. 
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4.12. Пошта 

Для перегляду отриманих та відправлених в інтернет-банкінгу повідомлень натисніть 

кнопку , що розташовано в верхній частині сторінки. 

На кнопці відображено кількість нових повідомлень з банку. 

В списку повідомлень міститься загальна інформація: дата, тип повідомлення (вхідне чи 

вихідне), відправник, тема повідомлення, статус прочитання, статус повідомлення. 
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На формі передбачено фільтри, задавши параметри яких можна отримати інформацію 

тільки щодо необхідної категорії повідомлень, див. «Фільтрування, сортування та оновлення 

даних на формах зі списками». 

Для перегляду детальної інформації виберіть рядок з потрібним повідомленням. 
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На формі перегляду повідомлення ви можете: 

 Переглянути інформацію щодо повідомлення. 

 Відкрити вкладені файли (для цього виберіть назву файлу). 

 Видалити повідомлення (кнопка «Видалити»). 

 Повернутися до списку повідомлень, натиснувши кнопку «Повернутися». 

 

4.12.1. Створення повідомлення 

Для створення повідомленні виконайте такі дії: 

1. Натисніть кнопку «Створити повідомлення» на формі зі списком повідомлень.  

2. Виберіть філію банку зі списку. 

 

 

3. Зазначте тему повідомлення. 

4. Напишіть текст повідомлення. 

5. Для того щоб вкласти в повідомлення файл, натисніть кнопку «Вкласти файл». 

Якщо необхідно вкласти більш, ніж один файл, ще раз натисніть кнопку «Вкласти 

файл». 

6. Виберіть файл для вкладення. За потреби видалити вкладення, використовуйте 

кнопку «Видалити».  

Увага! Кількість вкладень до повідомлення не обмежено, однак сумісний розмір файлів може 

бути обмежений. При цьому повідомлення не може містити декілька файлів з одною назвою.  

7. Якщо потрібно очистити поля повідомлення, натисніть кнопку  «Очистити». 

8. Для відправлення повідомлення натисніть кнопку «Відправити без підпису».  

 

4.13. Налаштування 

Пункт меню Налаштування відкриває доступ до таких налаштувань: 
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 Налаштування консолі; 

 Параметри облікового запису; 

 Налаштування валют; 

 Змінення паролю; 

 Ліміти. 

Для виходу з меню налаштувань повторно натисніть кнопку «Налаштування». 

4.13.1. Налаштування консолі  

Для налаштування поведінки системи виберіть меню Налаштування/Налаштування 

консолі. 

1. Зазначте в полі Кількість записів на сторінці кількість рядків, які буде відображено 

на одній сторінці будь-якої з таблиць системи. 

2. Зазначте в полі Час автовідключення сеансу за відсутності активності 

користувача час у хвилинах, через який система від’єднається від сервера банку і 

вимагатиме повторної реєстрації користувача, якщо користувач не виконував жодних 

дій в системі протягом цього часу. 

3. Виберіть філію банку, операційний день якої використовуватиметься у фільтрах 

таблиць за умовчання, щоб до таблиць зі списками застосовувалась фільтрація за 

операційний день банку. 

4. Якщо ви бажаєте, щоб система повідомляла вам про те, що збігає термін дії пароля на 

вхід в систему, тоді вкажіть, за скільки днів система повинна сповістити вас про це 

(«Вкажіть, за скільки днів до завершення терміну дії пароля на вхід у систему 

буде відображатися повідомлення»). 

5. В полі «Вкажіть, за скільки днів до події за кредитом або депозитом відображати 

повідомлення» введіть кількість днів до події по кредиту або депозиту, щоб система 

почала відображати повідомлення на сторінці "Мої рахунки". 

6. Якщо ви бажаєте, щоб у списку кредитних договорів відображувались не лише діючі, 

але й закриті договори, виберіть опцію «Відображувати закриті кредитні 

договори». 

7. Якщо ви бажаєте, щоб у списку депозитних договорів відображувались не лише діючі, 

але й закриті договори, виберіть опцію «Відображувати закриті депозитні 

договори». 

8. Поставте позначку «Відображувати неактивні картки», якщо ви бажаєте, щоб у 

списку карток відображалися як діючі (активні, заблоковані, призупинені), так і 

анульовані картки. 

9. Поставте позначку «Фільтрувати довідник кореспондентів по МФО рахунку 

платника», якщо ви хочете щоб у довіднику кореспондентів для переказів по Україні 

було відображено список ваших кореспондентів інших банків України (при цьому 

кореспонденти вашого банку будуть виключені зі списку). 

Натисніть кнопку «Зберегти» для підтвердження налаштувань.  

 

4.13.2. Параметри облікового запису 

Для налаштування параметрів облікового запису виберіть меню 

Налаштування/Параметри облікового запису. 
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На формі представлено такі параметри облікового запису: 

1. Робочий, домашній та мобільний телефони. 

2. Електронна адреса розсилки – e-mail, на який буде відправлено виписки та коди 

підтвердження. 

3. Електронна адреса 1 – контактний e-mail для обміну повідомленнями з банком, 

Електронна адреса 2 – запасний контактний e-mail для обміну повідомленнями з банком. 

4. Формат звітів – вибір формату отримуваних звітів. Є доступними такі  формати: HTM, 

PDF, RTF, TXT, XLS. 

Увага! Вибір формату звітів задається адміністратором системи. 

 

4.13.3. Налаштування валют 

Для налаштування валют, курси яких відображено но стартовій сторінці системи, виберіть 

меню Налаштування /Налаштування валют. 
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З повного  списку валют виберіть валюти, курси яких ви хочете бачити на стартовій сторінці 

системи, та перенесіть їх у список відображуваних валют за допомогою кнопки «>». Якщо ви 

хочете видалити валюту зі списку вибраних валют, натисніть «<». Натисніть кнопку 

«Зберегти». 

Увага! Валюта не може бути видалена зі списку, якщо: 

 у клієнта є рахунок у цій валюті; 

 банком встановлено валюту я валюту за умовчанням для відображення всім 

користувачам. 

 

 

4.13.4. Змінення паролю 

Для того щоб змінити ь пароль на вхід в систему,  виберіть меню Налаштування/Зміна 

пароля.  
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Для змінення паролю виконайте такі дії: 

1. Введіть поточний пароль на вхід в систему в поле. 

2. Введіть та підтвердіть новий пароль. 

3.  Натисніть кнопку «Зберегти». 

Увага! Паролі мають бути унікальними для кожного користувача даного робочого місця 

протягом всього часу роботи та містити тільки латинські літери різних регістрів, цифри та 

допустимі символи: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ Інші символи, 

пробіл та кириличні літери ігноруються. 

 

4.13.5. Ліміти 

В розділі Налаштування/Ліміти ви можете ознайомитись з обмеженнями для переказів, 

які налаштовано для банку та для вашого профілю. 
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5. ВИМОГИ ДО АПАРАТУРИ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЛЯ РОБОТИ З СИСТЕМОЮ  

Вимоги до апаратури 

Параметр Значення 

Процесор AMD, Intel 

Тактова частота процесора  1.2 GHz + 

Об'єм оперативної пам'яті 1024 Mb + 

Жорсткий диск  80 GB 

Вимоги до програмного забезпечення 

Операційна система Інше ПЗ 

Win 7+ 

MacOSX 

Linux 

Microsoft Internet Explorer 9+ 

Firefox 32+ 

Safari (під Windows) 6+ 

Chrome 32+ 

JRE 1.8+ 
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6. РЕКОМЕНДОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ БРАУЗЕРА 

 Для роботи з Web-версією системи iFOBS ми рекомендуємо використовувати один з 

наступних інтернет-браузерів: 

 Internet Explorer; 

 Firefox; 

 Safari; 

 Chrome. 

Перед підключенням до системи необхідно встановити ряд налаштувань 

використовуваного браузера. Розташування та назва налаштувань користувача залежать від 

типу браузера. Більш докладний опис рекомендованих налаштувань ви можете знайти в файлах 

довідки та посібниках до вашого браузера. 

 

6.1. Кешування 

Браузер зберігає в тимчасових каталогах (тобто кешує) копії веб-сторінок, зображення та 

медіафайли для прискорення подальших спроб їх перегляду. Щоб отримувати оновлені версії 

сторінок при роботі з системою, необхідно вимкнути кешування в налаштуваннях вашого 

браузера. Послідовність виконання цієї операції залежить від браузера, яким ви користуєтесь. 

 

6.2. Безпека 

В цілях безпеки інтернет-браузер перевіряє вміст веб-сторінок на наявність небезпечних 

елементів. Для того щоб при роботі з системою вам були доступними підказки, банери та інший 

вміст веб-сторінки, необхідно налаштувати параметри безпеки використовуваного браузера.  

Для цього в налаштуваннях безпеки: 

1. Додайте адресу сайту, за допомогою якого ви підключаєтеся до системи, до зони 

надійних вузлів/дозволених сайтів; 

2. В налаштуваннях рівня безпеки встановіть мінімальне значення рівня захисту для зони 

надійних вузлів/дозволених сайтів (необхідність цього налаштування визначається 

вимогами безпеки вашого браузера). 

 

6.3. Видалення файлів cookie (кукі) 

Файли cookie – це невеликі текстові файли, за допомогою яких веб-сайт розпізнає ваш 

браузер. В них міститься інформація про вподобання користувача (наприклад, вибрана мова 

спілкування), а також відомості про ваш обліковий запис.  

Для забезпечення захисту роботи з системою рекомендовано періодично видаляти файли 

cookie. Здійснити видалення цих файлів ви можете в налаштуваннях користувача вашого 

браузера. 

 

6.4. Відображення сторінок системи 

У разі виникнення проблем при вході в систему (наприклад, не відображається сторінка 

логіну), однією з причин може бути те, що вимкнено підтримку Java в браузері. Для того щоб 

увімкнути підтримку Java, скористайтеся рекомендаціями щодо налаштувань вашого браузера. 

Перед першим входом в систему рекомендовано очистити кеш Java, видаливши тимчасові 

файли за допомогою панелі керування Java. 

Щоб уникнути можливих помилок при відображенні сторінки системи в Internet Explorer, 

рекомендовано: 
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1. Увімкнути в налаштуваннях безпеки «Відображення різнорідного вмісту» 

(Сервіс/Властивості оглядача/Безпека/Зона налаштувань-Інтернет/Рівень безпеки–

Інший/Відображення різнорідного вмісту – встановити значення «Дозволити»); 

2. В налаштування «Параметри режиму сумісності» (назва налаштування може 

відрізнятися залежно від використовуваної версії Internet Explorer). Для цього перейдіть 

в меню Сервіс/Параметри режиму сумісності. У вікні «Веб-вузли, додані до 

перегляду в режимі сумісності» видаліть адресу веб-додатку iFOBS, а також зніміть 

чекбокс «Відображати всі вузли в режимі сумісності». 

 

6.5. Налаштування друку документів 

Для налаштування коректного друку документів в налаштуваннях параметрів сторінки 

браузера встановіть значення полів праворуч та ліворуч по 5 мм (або 0) та збережіть 

налаштування. 
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7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ СИСТЕМИ  

Для запобігання доступу сторонніх осіб до конфіденційної інформації клієнта через 

систему, а також перегляду, передавання або модифікації даних використовується 

багаторівнева архітектура системи безпеки, що включає: 

o обов'язкову авторизацію та аутентифікацію користувачів; 

o протоколювання усіх дій користувачів в системі; 

o обмін даними тільки за стандартизованими інтерфейсами; 

o захист каналу передавання даних на основі SSL v3.0; 

o цифровий підпис документів з використанням асиметричних алгоритмів; 

o контролювання прав доступу користувача до об'єктів системи. 

Кожен користувач системи є гарантом та складовою частиною системи безпеки та повинен 

дотримуватися наступних правил:  

o Не розголошуйте свої логін та паролі третім особам; 

o Користуйтеся кнопкою «Вихід» для завершення сеансу роботи з системою; 

o Не забувайте витягнути зовнішній носій інформації по завершенні роботи з 

системою; 

o Застосовуйте інші рекомендації банку щодо забезпечення захисту та цілісності 

інформації при роботі з системою. 

 

Не розголошуйте свої логін та паролі третім особам 

Система ідентифікує користувача за логіном та паролем на вхід в систему. Щоб уникнути 

несанкціонованого доступу до вашої конфіденційної інформації, не розголошуйте свої реквізити 

на вхід в систему третім особам.  

Кожному користувачеві банк видає: 

o логін - ім'я користувача, 

o пароль -  пароль на вхід в систему, 

При першому вході рекомендовано змінити пароль на вхід в систему.  

Система фіксує усі спроби змінення та підбирання паролю на вхід в систему. 

Використовуйте кнопку «Вихід» після закінчення сеансу роботи з системою 

Якщо ви відволіклись від комп'ютера при виконаному вході в систему, без завершення 

сеансу роботи з програмою, це може спровокувати третю особу скористатися ситуацією. 

Застосовуйте інші рекомендації щодо забезпеченню захисту інформації при 

роботі з системою 

Розробники не рекомендують користувачеві працювати з системою: 

o в інтернет-кафе та подібних місцях, де немає гарантії того, що за діями користувача 

не стежить стороння людина;  

o в місцях, де встановлено пристрої відеоспостереження, за допомогою яких можна 

отримати інформацію про паролі користувача;  

o якщо немає впевненості у безпеці використовуваного програмного забезпечення 

(наявність вірусів, спеціальних програм, що пересилають паролі користувача третім 

особам тощо).  

Забезпечення захисту при роботі через інтернет 

Безпека обміну даними при роботі в мережі інтернет забезпечується на рівні чіткої взаємної 

аутентифікації учасників обміну даними. 

Обмін даними може бути розпочатий тільки після встановлення криптографічної зв'язаності 

між вузлами «Клієнт» та «Сервер». Увесь обмін даними між клієнтом та сервером системи, 

включаючи передавання на сервер автентичних повноважень клієнта (паролі) для реєстрації та 
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допуску до даних та завдань, виконується в зашифрованому вигляді. Операції 

шифрування/розшифрування даних забезпечуються бібліотеками криптозахисту та виконуються 

на прикладному рівні, в процесі підготовки даних для передавання в банк. 

Права користувача 

Залежно від того, який режим роботи зазначено в договорі на підключення  та 

обслуговування клієнта системи, користувачеві може бути дозволений повний або обмежений 

доступ до меню системи, рахункам; право виконувати операції або ж тільки переглядати 

інформацію. 

Для внесення змін до прав користувачеві необхідно звернутися в банк до адміністратора 

системи. 


