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Прийом 

 
Користувачеві, ви читаєте посібник із мобільного додатка Nicolaus Bank. 
 
Мобільний додаток Nicolaus Bank — це зручна та безпечна форма доступу до вашого банківського 
рахунку з мобільного пристрою, наприклад, смартфона чи планшета. 
 
Щоб почати контролювати свої фінанси в мобільному додатку, прочитайте всі сторінки Посібника. 
Почніть із завантаження та встановлення мобільного додатка Nicolaus Bank на свій мобільний 
пристрій.
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Завантажте мобільний додаток Nicolaus Bank 

Google Play - операційна система Android     
 
 
 

1. Відскануйте QR-код нижче або відкрийте магазин Google Play і знайдіть Nicolaus Bank; 
 

 
 
2. Виберіть Встановити; 
3. Запустіть мобільний додаток, вибравши опцію Відкрити або вибравши піктограму мобільної програми Nicolaus Bank у меню телефону.  
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Правила користування мобільним додатком Nicolaus Bank 

Мобільний додаток Nicolaus Bank дозволяє обслуговувати банківські рахунки за допомогою смартфонів або планшетів. Це дозволяє вам контролювати 
свої фінанси в будь-якому місці та в будь-який час. Щоб користуватися мобільним додатком, у вас повинен бути доступ до онлайн-банкінгу (власний 
індивідуальний ідентифікатор та пароль) та увімкнений у банку сервіс мобільного додатка. 
Інтернет-пакет даних необхідний, оскільки мобільний додаток підключається до відповідного сервера через Інтернет. 
Мобільний додаток коректно працює на пристрої з операційною системою Android від версії 5.0. 
Рекомендується змінити налаштування операційної системи смартфона: Налаштування -> Програми -> Nicolaus Bank -> Програми зверху -> опція 
повинна бути включена. 
 
З мобільним додатком Nicolaus Bank ви отримуєте: 

• мобільність – мобільний додаток адаптований під мобільні пристрої: смартфони, планшети; 
• доступність послуг банку з портативних пристроїв, наприклад, смартфона, планшета, 7 днів на тиждень, 24 години на добу, незалежно від 
місця та часу; 
• зручність - зручний контроль коштів на рахунках; 
• мобільна авторизація інструкцій, розміщених в системі інтернет-банкінгу та внесення/виведення коштів у касі банку (для рахунків, які 
доступні в інтернет-банкінгу та мобільному додатку); 
• задоволеність використанням послуг банку. 
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Безпека 

Зв'язок між мобільним додатком Nicolaus Bank і банком відбувається за допомогою механізмів шифрування. 
 
Користуватися мобільним додатком Nicolaus Bank безпечно - доступ захищений e-PIN-кодом або використанням 
біометричні характеристики: 
- e-PIN - індивідуальний пароль для доступу до мобільного додатка Nicolaus Bank, опис на сторінці 14; 
- користувачі мобільного додатка можуть ввійти за допомогою біометричних функцій – відбиток пальця, опис у Налаштуваннях, стор.58. 
 
Важливо: 
• подбайте про безпеку свого мобільного пристрою, встановлюйте лише легальне програмне забезпечення та всі рекомендовані оновлення; 
• завжди використовувати оновлене антивірусне програмне забезпечення; 
• пам’ятайте, що e-PIN для входу в мобільний додаток призначений тільки для однієї особи – не передавайте його іншим; 
• завжди використовуйте команду Вийти під час закінчення роботи; 
• банк надсилатиме повідомлення користувачам тільки через систему електронного банкінгу, в мобільному додатку Nicolaus Bank після входу в 

систему або в push-повідомленнях; 
• банк ніколи не попросить вас ввести код доступу (e-PIN-код) до мобільного додатка Nicolaus Bank у будь-якій формі; 
• зверніть особливу увагу на повідомлення авторизації у вашій програмі, наприклад, під час мобільної авторизації операції, яка полягає в додаванні 

нового мобільного пристрою, з’явиться таке повідомлення: Якщо хтось попросить вас активувати віддалено, не робіть цього. У разі будь-яких 
сумнівів звертайтеся до банку; 

• при активації мобільної авторизації на мобільному пристрої необхідно підтвердити її кодом, отриманим із SMS; 
• мобільна авторизація може бути активна на кількох пристроях одночасно - активація мобільної авторизації на іншому пристрої не перехоплює її з 

інших пристроїв; 
• Платежі з мобільного додатка можна здійснювати лише з пристрою з активною мобільною авторизацією. Без нього також будуть заблоковані такі 

опції: smartKARTA, генерація BLIK-коду, закриття депозиту, зміна параметрів картки, обмінний пункт.  
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Активація мобільного додатка Nicolaus Bank 

  
 

на іншому пристрої (наприклад, комп’ютері) увійдіть в  
електронний банк через веб-сайт і додайте новий мобільний пристрій. 

 
увійдіть до електронного банкінгу на певному мобільному пристрої  
(наприклад, телефону) та додайте новий мобільний пристрій, сторінка опису 11 

Щоб використовувати мобільний додаток Nicoluas 
Bank, він повинен бути підключений до вашого 
облікового запису в Інтернеті. 
Після прийняття заяви активацію можна здійснити, 
вибравши один із наступних способів: 
 
1. АКТИВИРУЙТЕ ЗА КОМП'ЮТЕРОМ 
2. АКТИВУЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
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 активація мобільного додатка за допомогою комп'ютера 

 

 
 

     

1. Введіть свій ідентифікатор 
онлайн-банкінгу 
2. визначте ім'я користувача та 
натисніть ДАЛІ 

3. увійти в інтернет-банкінг 
4.Скануйте QR-код - він з'явиться 
при додаванні мобільного 
пристрою в онлайн-банкінг 
 

визначити і підтвердити 
e-PIN-код для програми 

успішно виконано -> можна 
використовувати 
з мобільного додатка 
Nicolaus Bank 
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Додавання мобільного пристрою в електронний банкінг 

    
 
 

в онлайн-банкінгу перейдіть до опції: 
Налаштування -> Доступ до каналів та пристроїв -> Мобільний пристрій 
-> Додати пристрій -> введіть його назву -> авторизувати операцію -> 
натисніть ПІДТВЕРДИТИ. Більше інформації можна знайти в посібнику з 
Інтернет-банкінгу для приватних клієнтів. 

 
 
відскануйте QR-код - відображається 
у вашому онлайн-банкінгу 
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Активація програми на телефоні 

 
 

введіть свій ідентифікатор 
онлайн-банкінгу 
і натисніть ДАЛІ 

авторизувати додавання 
мобільного пристрою 
і ПІДТВЕРДИТИ 

введіть свій пароль 
електронного банківського 
рахунку та натисніть УВІЙТИ 
 

додати мобільний пристрій: 
введіть назву пристрою, 
погодьтеся з правилами, 
натисніть ДАЛІ 
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встановити e-PIN-код 
для програми 

процес активації пройшов 
успішно -> ви можете 
використовувати мобільний 
додаток Nicolaus Bank 
 

підтвердити e-PIN-код 
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Увійдіть у мобільний додаток Nicolaus Bank 

введіть свій електронний  
PIN-код і виберіть ПІДТВЕРДИТИ 

ви також можете увійти за допомогою 
відбитка пальця (біометричний параметр 
доступний у налаштуваннях, опис на 
сторінці 58) 
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e-Pin до мобільного додатка Nicolaus Bank 
 
Ви встановлюєте e-PIN під час активації мобільного додатка Nicolaus Bank - запам'ятайте його, він дійсний, ви використовуєте його для входу в 
мобільний додаток і підтвердження операцій. 

 

Що робити, якщо ви забули e-PIN-код програми? 

e-PIN-код відомий тільки вам, він ніде не зареєстрований і відкликати його неможливо. 

Якщо ви забули його, зверніться до свого банку. 
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Блокування доступу   

Блокування доступу до Мобільного додатка можливо: 
 
У мобільному додатку (опис на сторінці 166), коли: 

• виберіть опцію: Налаштування -> Блокувати доступ до електронного банкінгу. Усі канали віддаленого доступу до електронного банкінгу 
заблоковані (інтернет-банкінг, мобільний додаток Nasz Bank, доступ до mojeID, до стану карток та лімітів транзакцій по картках, до сервісу BLIK) 

• ви вибираєте опцію: Вийти -> Заблокувати доступ. Усі канали віддаленого доступу до електронного банкінгу заблоковані (інтернет-банкінг, 
мобільний додаток Nasz Bank, доступ до mojeID, до стану карток та лімітів транзакцій по картках, до сервісу BLIK) 

• видалити користувача в опції: Налаштування -> Видалити користувача - користувача програми видалено, доступ до Мобільного додатка 
заблоковано 

• примітка: тричі введення неправильного e-PIN (під час входу або авторизації операції) заблокує програму 
 
У сервісі Інтернет-банкінг, коли: 

• Ви видаляєте мобільний пристрій у опції: Налаштування -> Доступ до каналів і пристроїв -> Видалити мобільний пристрій 
• після входу в систему під кнопкою Вийти виберіть Заблокувати доступ - блокуються всі канали віддаленого доступу до електронного банкінгу 

(інтернет-банкінг, мобільний додаток Nasz Bank, доступ до mojeID, до стану карток і лімітів транзакцій з картками, до сервісу BLIK). 
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 Блокування доступу через додаток 

вибрати 
Вийти -> БЛОКУВАТИ ДОСТУП (увесь 
віддалений доступ до банківських послуг 
заблоковано - для скасування блокування 
потрібно звернутися до банку) 

вибрати 
Налаштування -> Блокувати доступ до 
електронного банкінгу 
(увесь віддалений доступ до банкінгу 
заблоковано - для скасування блокування 
необхідний зв'язок з банком) 

вибрати 
Налаштування -> Видалити користувача 
(доступ до програми заблоковано - можна 
додати користувача знову) 
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 Функції стартового екрана мобільного додатка Nicolaus Bank 

 

ДОДАТИ КОРИСТУВАЧА 
якщо у вас більше одного ідентифікатора 

в онлайн-банкінг - додайте його в мобільний додаток і 
створіть нові профілі 

Ви можете побачити свій баланс перед входом 
рахунок і остання операція (виберіть рахунок 
і увімкніть опцію в налаштуваннях) 

опис опцій на сторінці 19 

вибрати шлях 
увійти 
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 Додавання користувача до програми - ваші профілі 

клацніть  щоб додати 
профіль користувача до 
програми 

виберіть ДОДАТИ КОРИСТУВАЧА 
і дійте так само, як під час 
активації програми - сторінка 
опису 8 

виберіть профіль -> тепер ви 
можете перемикатися між 
користувачами; пам’ятайте, що 
кожен профіль має окремий e-
PIN 
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 Параметри, доступні внизу початкового екрана 

 
 
 
 Сервіс BLIK, опис на сторінці 27 

 
зателефонувати або надіслати електронний 
лист до банку 

інформація про банк і мобільний додаток 

пошук відділення або банкомату 

 
 
 

опції внизу головного екрана 
відображаються залежно від 

доступності послуг 

Сервіс smartKARTA, опис на сторінці 30 
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Робочий стіл 

 
Ви перебуваєте на головному екрані мобільного додатка Nicolaus Bank. 
Тут збирається найважливіша інформація про рахунки: баланс, наявні 
кошти, історія операцій. 
 
Ви знайдете ярлики до найбільш часто використовуваних опцій, таких як: 
переказ, авторизація мобільного телефону, повідомлення, BLIK, 
smartKARTA. Ви також можете вийти з програми або заблокувати доступ 
тут, опис на сторінці 15. 
 
Фінанси, платежі, налаштування - вони перенаправлять вас до наступних 
параметрів Мобільного додатка 
 

Вийти - виходите з програми 
БЛОКУВАТИ ДОСТУП - опис на сторінці 15 

 
 
 
 
 

пересуньте екран ліворуч 
щоб побачити наступні рахунки 

вкажіть номер свого рахунку 
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реквізити облікового запису - вибираєте рахунок 
в Налаштуваннях, опис на сторінці 58 

використовуйте для введення будь-якого переказу 

повідомлення, опис на сторінці 26 

використовуйте для перегляду історії операцій  
по рахунку 

Оплата BLIK, опис на сторінці 27 

список останніх операцій по рахунку 

збір авторизаційних наказів 

  martKARTA, опис на сторінці 30 
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Мобільна авторизація 

▪ вибравши кнопку «Мобільна авторизація» вперше - ви можете активувати її, коли ви 
активуєте мобільну авторизацію в додатку, ваш метод авторизації зміниться з SMS-кодів на 
мобільну авторизацію 

▪ мобільна авторизація є одним із методів авторизації транзакцій в онлайн-банкінгу та 
інструкцій, виданих у банку, наприклад, зняття коштів з рахунку або ідентифікація вашої 
особи в касовому обслуговуванні 

▪ мобільна авторизація може бути активна на кількох пристроях одночасно 
- активація мобільної авторизації на іншому пристрої не перехоплює її з інших пристроїв 

▪ активація мобільної авторизації вимагає введення коду з SMS-повідомлення 

▪ Платежі з Мобільного додатка можна здійснювати лише з пристрою з активною мобільною 
авторизацією, без неї також будуть заблоковані такі опції: smartKARTA, генерація BLIK-
коду, закриття депозиту, зміна параметрів картки, обмін валют. 
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Під кнопкою МОБІЛЬНА АВТОРИЗАЦІЯ Доступні ордери на авторизацію та 
історія замовлень на авторизацію. 
При введенні даної операції буде відображатися її детальна інформація. 

 
 
 

 

наказ затверджено 

замовлення неактивне (термін його затвердження закінчився) або 
відхилено 
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Активація мобільної авторизації 

 

 

виберіть Мобільна авторизація щоб підтвердити активацію, 
введіть SMS-код -> OK 

мобільна авторизація 
було ввімкнено 

підтвердіть ТАК, щоб активувати 
мобільну авторизацію 
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Порядок авторизації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖИТЬ або ВІДХОДИТЬ наказ про авторизацію 

 
Коли ви активуєте мобільну авторизацію в програмі, ваш метод авторизації 
зміниться з SMS-кодів на мобільну авторизацію. Відтепер, коли ви 
здійснюєте операцію в електронному банкінгу або розміщуєте доручення в 
банку, наказ про авторизацію буде відображатися, як у прикладах: та 
підтвердження особи. 
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Повідомлення 

Push-сповіщення про замовлення, що очікують на авторизацію, та повідомлення про активність рахунку будуть надсилатися на мобільний  пристрій із 
встановленим мобільним додатком Nicolaus Bank. Мобільний додаток не потрібно запускати. 
 

використовуйте, щоб позначити всі повідомлення як прочитані 

натисніть на вибране 
повідомлення, щоб прочитати 

його 
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Оплата BLIK 

Послуга мобільних платежів доступна в мобільному додатку. 
З БЛІК ви можете зняти кошти в банкоматі, здійснити транзакцію 
в платіжному терміналі та в Інтернеті.  
 

щоб створити перший код BLIK -> натисніть BLIK 
і перейдіть до включення послуги в налаштуваннях BLIK, опис на сторінці 28 
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Налаштування - BLIK 

 

натисніть на налаштування 
BLIK 

увімкнути оплату BLIK, 
прийняти регламент 
і виберіть ЗБЕРЕГТИ 

введіть свій e-PIN та 
ПІДТВЕРДИТЕ 

на екрані входу з’явиться 
параметр BLIK 



Мобільний додаток Nicolaus Bank - Посібник користувача 

 
29 

 

BLIK код 

 

Виберіть піктограму на екрані входу або на робочому столі, щоб швидко та 
легко використовувати відображений код для здійснення: платежів в інтернет-магазині, 
розрахунків у стаціонарному магазині та зняття коштів у банкоматах. 

код BLIK використовується для підтвердження виконаної вами 
операції; відображається протягом певного періоду часу, після чого 

закінчується. 
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smartKARTA 

 

щоб скористатися послугою smartKARTA вперше -> натисніть smartKARTA; 
якщо у вас є один обліковий запис smartKARTA, він буде пов’язаний з ним за замовчуванням, 

якщо у вас кілька облікових записів - призначте його вибраному обліковому запису в налаштуваннях smartKARTA,  
опис на сторінці 31 

• дозволяє знімати та вносити готівку в CDM та переробних банкоматах, 
• завдяки швидкому зняттю готівки в банкоматі ви визначаєте суму транзакції в Мобільному 

додатку та підтверджуєте її в Мобільному додатку, 
• якщо ви відскануєте QR-код за межами мобільного додатка, ви будете перенаправлені на 

сторінку інформації smartKARTA в кооперативних банках. 
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 Налаштування smartKARTA 

 

У налаштуваннях програми 
виберіть smartKARTA 

на екрані входу з’явиться 
параметр smartKARTA 

виберіть обліковий запис для 
операції smartKARTA. 
Ви також можете перевірити 
ліміти експлуатації. 
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Швидке зняття в банкоматі 

 

виберіть smart-KARTA  на 
екрані входу або на 
робочому столі 

вибрати швидку виплату виберіть або введіть суму 
швидкого зняття та натисніть 
ЗНЯТИ 

відскануйте QR-код, що 
відображається в банкоматі -> 
трансакцію розпочато 

ПІДТВЕРДИТИ транзакцію в 
додатку -> отримати готівку 
з банкомату 
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Оплата за власний рахунок 

 

виберіть SmartKARTA 
на екрані входу або на 
робочому столі 

вибрати депозит на мій 
рахунок 

відскануйте QR-код 
відображається в банкоматі -> 
розпочато транзакцію 

ввести банкнотний файл у 
банкомат та підтвердити 
оплату в додатку 
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Історія операції 

  

вибравши спливаюче меню операцій, ви отримаєте 
швидкий доступ до основних команд. Залежно від типу 
операції ви можете: 
- повторити операцію; 
- здійснити зворотний переказ; 
- додати одержувача/відправника операції до бази 
даних контрагента; 
- зберегти передачу як визначено; 
- надіслати підтвердження операції на електронну 
пошту; 
- завантажити підтвердження операції у форматі pdf. 
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ввівши деталі операції, ви 
можете замовити її повторне 
виконання: ВИКОНАТИ ЗНОВУ 

 
 
 

Історія операцій - фільтр 

 

 

 

використовуйте кнопку 
ФІЛЬТР, коли шукаєте 
конкретні операції в історії 
облікового запису 

виберіть параметри фільтра 
та натисніть ПОШУК 

ви бачите операції, які 
відповідають критеріям 
фільтра. Натисніть ВИДАЛИТИ 
ФІЛЬТР, щоб повернутися до 
повного перегляду історії  
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заповніть: назву, суму, дату 
та спосіб здійснення 
переказу та натисніть ДАЛІ  

Передача 

Опція ПЕРЕКАЗУ перенаправить вас на форму безкоштовного переказу, заповніть її відповідно до інформації на екрані: 
 
  

 
 

натисніть на стрілку поруч із 
номером рахунку та 
виберіть рахунок, з якого ви 
хочете здійснити переказ 

 
перевірте деталі передачі та 
натисніть ВИКОНАТИ  

введіть свій e-PIN та 
ПІДТВЕРДИТЕ  
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Передача - додати одержувача до бази даних контрагента 

 
 

при здійсненні переказу ви можете додати нового 
одержувача в базу даних контрагента -> вибрати ДОДАТИ 
ОТРИМАЧА ДО БАЗИ КОНТАКТНИХ ДАНИХ 

вказати групу, до якої потрібно додати контрагента, або 
створити нову групу; 
наступні кроки – це наступні етапи здійснення переказу 
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Фінанси - Рахунки 

 

 
 

РАХУНКИ - відображається список ваших облікових записів 

натиснувши на вибраний рахунок, ви побачите його  
детальні дані, тобто баланс, доступні кошти, утримання,  
ліміти. 
Звідси ви також можете переглянути ІСТОРІЮ ОПЕРАЦІЙ 
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Рахунки - список 

вибравши спливаюче меню облікового запису, ви 
отримаєте швидкий доступ до основних команд: 
- здійснити переказ; 
- історія операції; 
- ліміти транзакцій; 
- замки. 
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Рахунки – утримання коштів та ліміти транзакцій 

БЛОКАДИ клацання -> відобразить інформацію про блокування облікового запису 

Натискання ЛІМІТИ -> відобразить інформацію про ліміти транзакцій на рахунку 
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Фінанси - депозити 

 

ДЕПОЗИТИ - відображається список ваших депозитів 

натиснувши на обраний депозит, ви побачите детальні дані; 
щоб ліквідувати його, скористайтеся ЗАКРИТИ ДЕПОЗИТ,  
опис на сторінці 43 

щоб відкрити новий депозит, використовуйте  
ВІДКРИТИЙ ДЕПОЗИТ, опис на сторінці 42 
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Відкрити депозит 

  

натисніть на стрілку біля 
номера рахунку та виберіть 
рахунок, з якого ви хочете 
відкрити депозит 

заповніть: суму та тип депозиту, погодьтеся з правилами та натисніть 
ДАЛЕЕ 

перевірити деталі переказу та 
ВИКОНАТИ, ввести свій e-PIN 
і ПІДТВЕРДИТИ 
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Закрийте депозит 

 

зі списку доступних депозитів 
виберіть той, який потрібно 
скасувати, і натисніть ЗАКРИТИ 
ДЕПОЗИТ 

виберіть обліковий запис, на якому 
вони залишаться перераховані кошти; 
перевірити дані 
передати та ЗРОБИТИ, введіть свій e-
PIN і ПІДТВЕРДИТИ 
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Фінанси - позики 

 
 

КРЕДИТИ - відображається список ваших кредитів 

натиснувши на обраний кредит, ви побачите його детальні дані; 
перелік розстрочок кредиту можна знайти в ГРАФІКУ ПОГАШЕННЯ 
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Фінанси - карти 

 

 

        КАРТКИ – відображається список ваших карток 

натиснувши на вибрану картку, ви побачите її детальні дані 
тобто: рахунок, пов’язаний з карткою, термін дії, блокування сум, 
ліміти та статус. Звідси ви перейдете до опцій: ЛІМІТИ, ЧАС 
БЛОКУВАННЯ КАРТКИ, КОНТАКТНІ ПЛАТІ, ЗМІНИТИ PIN-код КАРТКИ, 
БЛОКУВАТИ КАРТКУ, АКТИВАЦІЯ КАРТКИ. 
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Картки - блоки суми 

БЛОКАДИ - при натисканні -> відобразиться інформація про заблоковані на картці суми 
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Картки - ліміти для карткових операцій 

 ЛІМІТИ - натискання -> відобразить інформацію про ліміти транзакцій по картці, з можливістю зміни лімітів 

 
 

 

 

змінити ліміт картки: 
введіть новий ліміт, 
ЗБЕРЕГТИ, введіть свій e-PIN 
і ПІДТВЕРДИТИ 
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Статуси карток 

 

 

ПІДГОТУЄТЬСЯ 
до банку подано заяву 
для картки, картка в 
виробництво 

АКТИВНИЙ 
картка активується клієнтом  
(спосіб активації картки 
визначається банком) 
 

 

ТИЧОВО ЗАБОРКНЕНО 
введено тимчасове блокування 
картки, опис на сторінці 49 
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Czasowa blokada karty 

 
 

 

ви можете тимчасово захистити картку, якщо 
підозрюєте, наприклад, її втрату або зчитування 
даних картки третіми особами; 
• тимчасове блокування картки - перемістіть 

повзунок вправо, виберіть ТАК і підтвердити 
операцію за допомогою e-PIN; тимчасове 
блокування картки є оборотною операцією; 

• розблокування карти - переміщення повзунка 
ліворуч, підтвердьте розблокування.  

і підтвердити операцію за допомогою електронного 
PIN-коду 

новий статус картки 
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Блокування картки 

 

 
 

у випадку, наприклад, втрати картки, виберіть СКАСУВАТИ КАРТКУ 
потім виберіть ТАК та ПІДТВЕРДИТЕ операцію за допомогою e-PIN; 

блокування картки є незворотною операцією - карткою 
буде заархівовано, не відображатиметься в списку карток; 
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оплата 

перемістивши сторінку ліворуч, ви перейдете до визначених переказів та переказів, 
що очікують на розгляд, а також до опції Поповнення телефону (опис на сторінці 53) 

та Кошик платежів (опис на сторінці 56) 
 

є ярлики до найбільш часто вибираних видів 
платежів; 
виберіть і продовжуйте операцію 
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Виберіть, який переказ ви хочете зробити, і перейдіть до наступного кроку: 
перевірити дані операції, вибрати ВИКОНАТИ, ввести e-PIN і ПІДТВЕРДИТИ 

 
 

будь-яка передача, опис на сторінці 36 

переказувати кошти між своїми рахунками 

заповніть дані у формі переказу  

                                                                                            здійснити переказ у євро 

одноразове поповнення, опис на сторінці 54 

відскануйте QR-код і отримайте деталі переказу 
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Поповнення телефону 

Доступна опція: Платежі -> Одноразові поповнення або пересуньте головний екран ліворуч і виберіть Поповнення 

у вас є можливість поповнення: одноразове 
поповнення, опис на сторінці 54 

або визначено, опис на сторінці 55 
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Одноразове поповнення 

 

виберіть рахунок та оператора, 
введіть суму, введіть номер телефону 
або виберіть зі списку контактів, 
погодьтеся з правилами, 
натисніть ДАЛІ 

перевірити дані поповнення, 
натисніть ВИКОНАТИ введіть свій e-PIN та 

ПІДТВЕРДИТЕ 
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Поповнення визначено 

 
 

виберіть обліковий запис, який 
потрібно створити, зі списку 
визначених поповнень 

перевірте деталі поповнення 
- Ви можете змінити суму, 
натисніть ДАЛІ 

перевірити дані поповнення, 
натисніть ВИКОНАТИ 

введіть свій e-PIN та 
ПІДТВЕРДИТЕ 
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Платіжний кошик 

Перекази, які були спрямовані в платіжний кошик під час створення, відображатимуться після вибору: 
ПЛАТЕЖИ -> КОШИК (так само для корпоративного клієнта це буде ПЛАТЕЖИ -> У ВИКОНАННЯ). 

Якщо є кілька рахунків, з яких можна здійснювати перекази, кожен з них має свій платіжний кошик.  

 

Ви можете вибрати / скасувати вибір переказів у вікні в будь-якій конфігурації, 
 щоб видалити їх окремо / в групах або прийняти їх, авторизувавши замовлення 

клацніть на стрілку біля номера рахунку та виберіть рахунок, платіжний 
кошик якого потрібно відобразити 
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Платіжний кошик - виконання переказів 

 
 

виберіть передачу(-и) зі 
списку або всі, потім: видалити 
— ви видалите передачу(-и) 
або прийняти — ви приступите 
до їх виконання 

підтвердити ПРИЙНЯТИ або ВИДАЛИТИ вибрану передачу (перекази) введіть свій e-PIN та 
ПІДТВЕРДИТЕ 
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Налаштування 

встановити новий e-PIN 

встановіть інформацію, яка відображатиметься на екрані входу, і 
обліковий запис, який з’явиться першим після входу 

видалити профіль користувача з мобільного додатка 

активувати або деактивувати вхід за допомогою відбитка пальця 

активувати або деактивувати push-повідомлення 

розблокувати / заблокувати доступ до електронного банкінгу, опис  
на сторінці 60 

активувати або деактивувати платіж BLIK, опис на сторінці 28 

виберіть обліковий запис для операції smartKARTA, опис на сторінці 31 

блокувати віддалений доступ до електронного банкінгу, 
сторінка опису 15 
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Варіант Більше… 

 

відправити запитання до банку 

інформація про банк та Мобільний додаток, опис на 
сторінці 18 

перейдіть на платформу Kantor 
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Доступ до каналів 

 
 

ви можете заблокувати або активувати доступ до 
електронного банкінгу; інші канали доступу лише 

для перегляду 
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Часті запитання та відповіді 

1. Що таке мобільний додаток Nicolaus Bank? 

Мобільний додаток Nicolaus Bank – це програмне забезпечення, встановлене на мобільному пристрої, наприклад, смартфоні, планшеті, що 
дозволяє безпечно користуватися банківськими послугами.  

2. Що таке мобільна авторизація? 

Мобільна авторизація є альтернативним способом підтвердження транзакцій, здійснених в онлайн-банкінгу. 

3. Яка плата за користування мобільним додатком Nicolaus Bank? 

Мобільний додаток Nicolaus Bank можна безкоштовно завантажити та використовувати. Однак він встановлює з’єднання з Інтернетом, і вам 
слід перевірити, які комісії стягуються оператором мобільного зв’язку за передачу даних. 

4. Чи потрібен пакет Інтернет-даних для використання мобільного додатка Nicolaus Bank? 

Так, мобільний додаток Nicolaus Bank підключається до банку через Інтернет (стільниковий зв’язок або WI-FI). 

5. Де я можу завантажити мобільний додаток Nicolaus Bank? 

Мобільний додаток Nicolaus Bank необхідно завантажити з магазину Google Play (див. сторінку 4). 

6. На скількох пристроях можна активувати мобільний додаток Nicolaus Bank? 

Користувач може активувати мобільний додаток Nicolaus Bank на чотирьох пристроях одночасно. Однак майте на увазі, що вхід на одному 
пристрої завершить сеанс на всіх інших. 

7. Де я можу знайти інформацію, на яких пристроях активовано мобільний додаток Nicolaus Bank? 

Інформацію можна прочитати в системі онлайн-банкінгу Налаштування -> Канали доступу та пристрої -> Відображаються назви мобільних 
пристроїв. 

8. Як можна встановити e-PIN для мобільного додатка Nicolaus Bank і як його змінити? 

e-PIN встановлюється, коли активовано мобільний додаток Nicolaus Bank (див. опис на сторінці 9). Електронний PIN-код можна змінити з Налаштування -> 
Змінити e-PIN (див. опис на сторінці 56). 

 

9. Що робити, якщо я забув e-PIN-код мобільного додатка Nicolaus Bank? 

e-PIN-код відомий лише користувачеві мобільного додатка Nicolaus Bank, він ніде не зареєстрований і відкликати його неможливо. Якщо у нас не ввімкнено 
мобільну авторизацію і ми входимо в систему онлайн-банкінгу за допомогою пароля з SMS, видаліть мобільний пристрій в онлайн-банкінгу та повторно 
активуйте мобільний додаток Nicolaus Bank. 

Однак, якщо у нас увімкнено метод авторизації для мобільної авторизації, вам слід повідомити банк, щоб змінити метод авторизації для SMS-паролів. 
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10. Чи можна заблокувати мобільний додаток Nicolaus Bank? 

У мобільному додатку ви можете: 

• заблокувати всі канали віддаленого доступу до електронного банкінгу (Інтернет-банкінг, мобільний додаток Nasz Bank, доступ до mojeID, статус картки 
та ліміти транзакцій картки, до сервісу BLIK), вибравши опцію: Налаштування  Заблокувати доступ до електронного банкінгу або Вийти  Заблокувати 
доступ. 

• видалити користувача в опції: Налаштування  Видалити користувача - користувача програми видалено, доступ до Мобільного додатка заблоковано 

Примітка. Якщо ви тричі введете неправильний e-PIN (під час входу або авторизації операції), програма блокується. 

Введення блокування через Інтернет-банкінг описано в інструкції на сторінці 13. 

11. Як я можу розблокувати мобільний додаток Nicolaus Bank? 

Якщо профіль користувача мобільного додатка заблоковано/видалено, його необхідно повторно пов’язати з послугою інтернет-банкінгу (див. опис на 
сторінці 9). 

12. Як я можу вийти з мобільного додатка Nicolaus Bank? 

Для цього виберіть розділ у верхньому правому куті, потім опцію Вийти (див. опис на сторінці 13). 

13. Чи блокує блокування доступу до послуги інтернет-банкінгу доступ до мобільного додатка Nicolaus Bank? 

Ні, блокування лише доступу до послуги інтернет-банкінгу не блокує роботу Мобільного додатка. У виняткових випадках будь-який віддалений доступ до 
електронного банкінгу може бути повністю заблокований – тоді вам слід звернутися до банку. 

14. Чи можна перевірити історію операцій у мобільному додатку Nicolaus Bank? 

Так, історію операцій, проведених за даним рахунком, можна перевірити, вибравши кнопку Робочий стіл -> Історія операцій (див. опис на стор. 14) або 
Фінанси -> Деталі рахунків -> Історія операцій (див. опис на стор. 24). 

15. Чи є т. зв рутинг (доступ до прав адміністратора) пристрою впливає на роботу мобільного додатка Nicolaus Bank? 

Так, мобільний додаток на такому пристрої працювати не буде. 

16. Що таке код BLIK? 

Код BLIK – це шестизначний код, який відображається мобільним додатком Nicolaus Bank, за допомогою якого ви можете здійснити: оплату в інтернет-
магазині, розрахунки в стаціонарному магазині та зняття в банкоматах. 

17. Чи безпечно використання BLIK? 

Платежі BLIK безпечні. Мобільний додаток Nicolaus Bank оснащено функціями, що підвищують безпеку ваших транзакцій: вхід за допомогою e-PIN-коду або 
відбитка пальця, авторизація операцій за допомогою e-PIN, зашифроване з'єднання. 

18. Що таке smartKARTA? 

Сервіс smartKARTA дозволяє керувати рахунками в банкоматах і банківських апаратах (опис на сторінці 27). 

 


