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Головна сторінка - «Мой кабинет»

Для Вашої зручності на Головній сторінці  ми розмістили віджети (інформаційні блоки)
усіх продуктів та операцій Інтернет-банкингу VTB Online. Ви зможете самостійно
налаштовувати їх відображення, розмістити, як подобається, або закрити непотрібні.

Відразу зі сторінки «Мой кабинет» Вам доступні:
перегляд детальної інформації по картках, рахунках, депозитах;
швидке проведення операцій;
виконання сервісних операцій по продуктам: зміна назви продукту, встановлення 
ліміту по картці, блокування картки та отримання виписки по картці/рахунку.

Якщо до Вашого карткового рахунку прив'язано декілька карток, переглядайте їх, 
прокрутивши картку на віджеті.



Картки
Тут надано увесь перелік Ваших відкритих карток. Переглядайте деталі

картки та рахунку, до якого вона прив'язана, змінюйте назву картки, керуйте CVC2/CVV2, 
встановлюйте ліміти картки, отримуйте виписку або блокуйте картку.



Поточні рахунки
В цьому розділі Ви знайдете перелік відкритих та закритих поточних рахунків.

Переглядайте деталі та управляйте відкритими рахунками:
змінюйте назву рахунків, формуйте та отримуйте виписки.



Вклади
У розділі «Вклади» ми пропонуємо повний перелік Ваших відкритих вкладів.

Відкривайте вклади, переглядайте деталі, змінюйте назви, формуйте виписку. 
За бажанням можете налаштувати функцію автопролонгації вкладу, змінити рахунок для 

виплати, оформити дострокове розторгнення, поповнення вкладу.
Вам також доступний перегляд закритих вкладів.



Перекази
Ми максимально спростили операції з переказу. Тепер Ви маєте можливість 

створювати власні шаблони для регулярних переказів. Одного разу підтвердивши
шаблон паролем, проводьте основні операції в три кліка.

Добавляйте шаблони в «Избранные» (натиснувши на зелену зірку) - й
вони відобразяться в «Моем кабинете» (для швидких платежів).



Платежі
Більш 1 000 компаній готові прийняти Ваші платежі через VTB Online.

Використовуйте строку пошуку - й легко знаходьте необхідну. Якщо платежі будуть
регулярними, створюйте шаблони.



Кредити
Переглядайте перелік й деталі Ваших кредитів, змінюйте назву,

контролюйте графік погашень, погашайте кредит, формуйте виписку.



Історія
Усі здійснені Вами операції в VTB Online фіксуються та в будь який

час доступні для перегляду.  Контролюйте свої фінанси 24/7.



Ми намагались для Вас зробити Інтернет-банкінг VTB Online
простіше та зручніше.

Користуйтесь із задоволенням!

Як підключитися?

(044) 590-46-93 0 800 50-77-60
або

Зверніться в найближче відділення нашого Банку

Якщо Ви - поки що не клієнт VTB, скоріше оформлюйте Депозитну
картку VTB або будь який інший продукт нашого Банку - Вам будуть доступні

переваги Інтернет-банкінга VTB Online.

Ми також розробили мобільні додатки для

iOs Android Windows Phone


