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Крок 1: Сторінка підключення до 
інтернет-банкінгу

 

Для початку реєстрації 
натисніть кнопку “Онлайн-реєстрація”
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Крок 2: Сторінка вибору операцій 
із заявою

 
Для переходу на форму реєстрації 
натисніть кнопку “Заповнити заяву”
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Крок 3: Пошук даних клієнта у 
банківській системі 

 
Вам потрібно ідентифікувати себе як клієнта банку 

Для цього введіть 
номер свого рахунку

Дату народження

Паспортні дані

Натисніть кнопку “Пошук”
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Крок 3: Пошук даних клієнта у 
банківській системі 

 
Приклад введення параметрів пошуку



 

7

Крок 4: Підтвердження персональних даних

 

Ви маєте підтвердити персональні дані

Перевірте дані, 
що з’являться на екрані 

Поставте відмітку, 
що дані належать саме вам

Натисніть кнопку “Далі”
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Крок 5: Заповнення заяви на реєстрацію

 Перевірте та в разі необхідності відредагуйте ваші 
особисті дані, що відкриються у заяві на реєстрацію

Перевірте номер мобільного  телефону та електронної пошти,  якщо  ці поля не заповнені – 

Вам необхідно звернутись  на відділення. 
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Крок 5: Заповнення заяви на 
реєстрацію

 Зазначте додаткову інформацію

Введіть ключове слово
для  вашої авторизаціїї в банку

Вкажіть логін для входу 
в систему

Оберіть відділення банку, де 
вам зручніше обслуговуватись

Оберіть послуги

Введіть перевірочне число

Натисніть кнопку “Відправити”
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Крок 6: Відправлення заяви до 
банку

 Запам’ятайте або запишіть логін та ключове слово 
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Крок 7: Одержання повідомлення 
від Банку  на e-mail

 На вашу електронну адресу надійде повідомлення 
про те, що Банк прийняв вашу заяву на реєстрацію 
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Крок 7: Одержання повідомлення 
від Банку  на e-mail

 Для перевірки стану обробки заяви натисніть кнопку 
«Онлайн реєстрація», а потім «Статус вашої заяви»

На екрані з’явиться повідомлення 
про статус вашої заяви

Введіть логін і ключове слово
та натисніть “Відправити”
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Крок 8: Одержання SMS повідомлення 
від банку  на телефон

 Після того, як вашу заявку буде оброблено в банку, 
ви отримаєте на свій мобільний пароль для першого входу 
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Крок 9: Підключення до інтернет-банкінгу

 Введіть ваш логін, а також пароль з SMS-повідомлення 
для підключення до системи, натисніть кнопку «Вхід»
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Крок 10: Перегляд інформації

 Якщо логін та пароль були введені правильно, ви 
отримаєте дозвіл на перегляд вашої фінансової інформації



В   розділі «Перекази»,  ви обираєте тип  платежу  (Внутрішній  або Зовнішній 
переказ),  заповнюєте необхідні реквізити  та обираєте кнопку «Далі». 
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Крок 11: Виконання  переказів через 
систему «Інтернет-банкінг»
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Крок 11: Виконання  переказів через 
систему «Інтернет-банкінг»

 
Ви переходите на сторінку перевірки  платежу,  після перевірки,  

натисніть  кнопку «Підписати (SMS)»
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Крок 11: Виконання  переказів через 
систему «Інтернет-банкінг»

 
На протязі декількох  секунд ви отримуєте SMS код 

підтвердження на Ваш мобільний номер телефону,  який вам 
необхідно  внести  у поле «Введіть код підтвердження з SMS»  та 

натиснути «Підписати» 
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Крок 11: Виконання  переказів через 
систему «Інтернет-банкінг»

 

Ласкаво просимо до інтернет-банкінгу!

Платіж  є  успішно сформованим,  лише  після отримання  надпису  
«Документ було  успішно введено та надіслано до Банку» 

Рекомендація: після відправки  платежу до Банку,  переглядати  статус платежу  у Розділі 
«Перекази»,  «Список переказів». Статус «проведений» -  це статус, який підтверджує,  що  платіж  

було  оброблено/відправлено  до іншого Банку. 
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