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ВСТУП
Розвиток глобальної мережі Інтернет створює місце для появи нових послуг. Одним з них є Інтернет-банкінг, за
допомогою якого ви можете контролювати свій рахунок в будь-який час і з будь-якого місця. Клієнт може легко
здійснити основні операції, пов’язані з рахунком або перевірити стан своїх заощаджень.
Інтернет-банкінг – це безпека всіх операцій, які можна виконати за допомогою власного комп’ютера. Ми дуже цінуємо
ваш час, тому сподіваємося, що можливості Інтернет-банкінгу повністю виправдають очікування наших клієнтів. Тут
усі завжди перші в черзі.

Інтернет-банкінг дозволяє:

–

перевірка залишку на рахунку, балансу, історії, деталей операцій, підтверджень транзакцій

–

внутрішні перекази (включаючи миттєві перекази та роздільні платежі з ПДВ)

–

здійснення валютних переказів

–

створення списку визначених переказів

–

відповідь на отриманий переказ, повторно надісланий,

–

поповнення передплаченого телефону, - перерахування податків,

–

створення та зміна постійних доручень,

–

відкриття та закриття депозитів

–

отримання інформації про вклади, відкриття та закриття вкладу

–

отримання інформації про кредити

–

подання періодичних розпоряджень

–

відстеження історії операцій

–

роздруківка підтвердження операції

–

експорт і роздруківка виписок

–

перегляд та обробка локальних та он-лайн карток

–

отримання та оплата рахунків і рахунків в електронній формі від багатьох Постачальників послуг

–

управління лімітами транзакцій

–

можливість подання заявок на пільгу Сім'я 500+ та Добрий старт (300+)

–

кошик трансферів - можливість зберегти переказ для подальшого затвердження, перегляду підготовлених
переказів

–

- управління маркетинговими згодами

посібник користувача |

strona 4

Онлайн-сервіс облікових записів

NICOLAUS BANK

БЕЗПЕКА
Для підтримки безпеки в системі використовуються передові технічні рішення.
З'єднання з Банком захищене протоколом шифрування SSL/TLS.
Коли клієнт намагається оновити сторінку, виконується безпечний вихід із системи.
Кожна операційна система (включаючи програмне забезпечення) вимагає постійного оновлення окремих
компонентів. Це необхідно через наявність уразливостей у різних елементах системи, які можуть становити загрозу
для комп’ютера та виконуваних на ньому дій.
Клієнт несе відповідальність за безпеку середовища, в якому діє програма.
Безпека / Авторизація:

◼

вхід за допомогою ідентифікатора (унікальний номер, який присвоюється кожному користувачеві системи
банком при запуску послуги) та пароля доступу (індивідуальний пароль клієнта для доступу до послуги
Інтернет-банкінг, встановлений ним при першому вході в систему).

◼

Пароль повинен бути створений відповідно до правила і повинен містити:
‒

не менше 8 символів

‒

хоча б одна велика літера

‒

хоча б одна маленька літера

‒

хоча б одна цифра

‒

принаймні один спеціальний символ

‒

Заборонені символи: ~ `{} <> | ; ''? <>,

◼ захищений паролем доступ (замаскований або стандартний), можливість встановлення власного, будь-якого
пароля для входу та авторизація інструкцій для входу: SMS-пароль, мобільний додаток, токен;

◼ можливість зберегти браузер як надійний;
◼ авторизація операцій, замовлених в електронному банкінгу, за допомогою мобільної авторизації;
◼ управління лімітами переказів, здійснених в електронному банкінгу та в Мобільному додатку.
ВАЖЛИВО
Пристрій доступу та програмне забезпечення:
Заборонено користуватися загальнодоступними комп’ютерами (наприклад, в інтернет-кафе);
Ви не повинні використовувати ненадійні комп’ютерні мережі;
Завжди використовуйте сучасне програмне забезпечення для захисту від вірусів разом із ним
з брандмауером і підтримувати операційну систему в актуальному стані. Встановлення та оновлення
програмного забезпечення завжди повинно здійснюватися тільки з магазинів
з додатками та з офіційних сайтів виробників. Будь ласка, не завантажуйте програмне забезпечення за
посиланнями або з інших невідомих джерел.
Вхід:
Збереження конфіденційності даних для входу. Ідентифікатор входу та пароль призначені лише для однієї
особи. Ви не можете розголошувати свій логін і пароль іншим людям. Розкриття цих даних третім особам
наражає вас на ризик втрати грошей, накопичених на рахунку;
Не зберігайте пароль для входу разом з об’єктом авторизації (наприклад, токен, криптографічна картка,
мобільний додаток на мобільному пристрої)
в одному місці;
Після авторизації операції криптографічну карту слід видалити з комп’ютера;
Ви не повинні дозволяти браузеру зберігати ідентифікатор і пароль;
Не забувайте регулярно змінювати пароль, використовуючи комбінацію великих і малих літер, цифр і
спеціального символу;
Не дозволяється входити за допомогою адреси або посилання, надісланих у повідомленні
e-mail - адресу сторінки входу вводите самостійно або за відповідним посиланням тільки на сайті банку;
Після входу в систему транзакцій необхідно не залишати комп’ютер, а після закінчення роботи вийти і закрити
браузер;
Перед входом в систему переконайтеся, що з’єднання з банком зашифроване – на панелі браузера має
з’явитися навісний замок;
Перевірити правильність свідоцтва;
Переконайтеся, що після введення та підтвердження ідентифікатора відображалося зображення, вибране
раніше клієнтом із галереї, і що зображення містить правильний час відображення.
Дозвіл на операцію:
При авторизації операції за допомогою SMS-коду необхідно:
уважно прочитайте зміст надісланого SMS і переконайтеся, що зміст повідомлення стосується правильної
операції;
двічі перевірте, чи в SMS-повідомленні цифри номера рахунку, на який надсилається переказ, збігаються з
цифрами, відображеними на екрані комп’ютера.
При авторизації операції з мобільною авторизацією необхідно:
посібник користувача |
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уважно прочитайте зміст надісланого наказу про авторизацію та переконайтеся, що зміст повідомлення
стосується правильної операції.
Електронна пошта та MMS-повідомлення:
Банк ніколи не запитує у клієнтів паролі чи інші конфіденційні дані;
Банк ніколи не надсилає повідомлення із запитом на оновлення даних;
У надісланих повідомленнях банк ніколи не надає посилання на веб-сайти транзакцій;
Повідомлення електронної пошти та MMS невідомого походження можуть містити вкладення зловмисного
програмного забезпечення, тому ви не повинні відкривати їх і натискати будь-які посилання, що містяться в
таких повідомленнях. Посилання можуть призвести до фальшивого веб-сайту, щоб викрасти ваші облікові
дані для входу.
Незвичайна поведінка на веб-сайті завжди повинна викликати у клієнта пильність, наприклад:
довге очікування входу;
з’являються поля нестандартного вигляду;
поява додаткових полів форми для введення додаткових даних;
запит на пароль для операцій, які його не потребують.

БЛОКУВАННЯ ДОСТУПУ КЛІЄНТА ДО БАНКІВСЬКОГО ІНТЕРНЕТУ
З міркувань безпеки клієнту було дозволено заблокувати доступ до веб-сайту Інтернет-банкінгу:
1.

Послуга електронного банкінгу у варіанті:

2.

◼

НАЛАШТУВАННЯ -> КАНАЛИ ТА ПРИСТРОЇ ДОСТУПУ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ БЛОКУВАТИ ДОСТУП ДО ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ (ДОКЛАДНІШЕ ПРО ЦЮ ОПЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ В РОЗДІЛІ КАНАЛИ ДОСТУПУ ТА ПРИСТРОЇ).

◼

БЛОКУВАННЯ ДОСТУПУ ПІД КНОПКОЮ ВИЙТИ (ПІСЛЯ ВХОДУ В ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІНГ) ЗАБЛОКУЄ ВЕСЬ ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП
ДО ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ (ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ, МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК NICOLAUS BANK, КЛІЄНТ НЕ ВХОДИТИМЕ В MOJEID,
НЕ ЗМІНЮВАТИМЕ СТАТУС АБО ЛІМІТИ КАРТКИ , НЕ БУДЕ КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГОЮ BLIK) ).

Мобільний додаток Nicolaus Bank у варіанті:

◼
◼

НАЛАШТУВАННЯ -> КАНАЛИ ДОСТУПУ - БУДУТЬ ВІДОБРАЖЕНІ ВСІ ДОСТУПНІ КЛІЄНТУ КАНАЛИ ДОСТУПУ, ВКЛЮЧНО З
ЗАБЛОКОВАНИМИ. ЩОБ ЗАБЛОКУВАТИ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ, ПЕРЕМІСТІТЬ ПОВЗУНОК І ПІДТВЕРДЬТЕ БЛОКУВАННЯ ДОСТУПУ.
НАЛАШТУВАННЯ -> БЛОКУВАТИ ДОСТУП ДО ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ АБО ВИХІД -> БЛОКУВАТИ ДОСТУП
- БУДЕ ЗАБЛОКОВАНО ВЕСЬ ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП ДО ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ - ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ТА МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
NICOLAUS BANK).

Заблокований сервіс можна розблокувати:
◼ працівник банку;
◼ клієнт:
‒
заблокована ним послуга Інтернет-банкінг за допомогою опції в сервісі електронного банку
НАЛАШТУВАННЯ -> КАНАЛИ ТА ПРИСТРОЇ ДОСТУПУ, клієнт може розблокувати себе перед тим, як вийти
з вікна, за допомогою кнопки «Активувати», що відображається поруч із заблокованою послугою,
‒
Послуга Інтернет-банкінг заблокована вами за допомогою НАЛАШТУВАННЯ -> КАНАЛИ ДОСТУПУ -> Опція
Мобільний додаток -> для того, щоб розблокувати Інтернет-банкінг, перемістіть повзунок і підтвердьте
зняття блокування.

КОНФІГУРАЦІЯ
Через відсутність підтримки від Microsoft для Windows XP не рекомендується користуватися послугами банку
через цю систему.
Для належної роботи потрібен веб-браузер, який підтримує SSL, протокол шифрування JavaScript і файли cookie.
Рекомендовані браузери – Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome і Opera в постійно оновлюваних версіях. Поточну
версію можна перевірити, наприклад, у випадку Firefox
у вкладці Довідка -> Про Firefox, у випадку з Opera оновлення виконується автоматично. У разі самостійного
оновлення браузера: відкрийте вкладку Довідка -> Перевірити наявність оновлень.
Коректна робота системи можлива після правильної конфігурації браузера. Конфігурація показана на прикладі
Internet Explorer версії 11. Попередні версії не підтримуються.
Щоб налаштувати браузер, виберіть у головному меню [Інструменти], а потім [Властивості Інтернету];

посібник користувача |

strona 6

NICOLAUS BANK

Онлайн-сервіс облікових записів

На вкладці [Конфіденційність] скористайтеся
кнопкою [Додатково] і встановіть:
- приймати файли cookie, за винятком файлів
cookie інших компаній, та використовувати
особисту інформацію;

На вкладці [Безпека] для зони Інтернету
встановіть рівень безпеки [Середній-високий]
- щоб підтримувалися сценарії Java;

посібник користувача |
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На вкладці [Вміст] у параметрі
автозаповнення виберіть кнопку
[Налаштування], а потім у вікні, що
відобразиться, зніміть вибір із параметра
[Імена користувачів та паролі у формах].

На вкладці [Додатково] виберіть параметри:
[Не зберігати зашифровані сторінки на диску],
[Перевірте, чи не було відкликано сертифікат
сервера], [Використовувати шифрування TLS
1.2].

Усі зміни потрібно прийняти за допомогою кнопки ОК, в самому кінці скористайтеся кнопками Застосувати та ОК.
Увага!
Якщо ви використовуєте браузер Opera, вимкніть движок Opera Turbo. Завдяки цьому механізму зв’язок між
браузером і банківською системою здійснюється за допомогою проксі-серверів Opera Software ASA, розташованих в
інших країнах. Це може викликати помилкові тривоги про спробу несанкціонованого доступу до веб-сайту Інтернетбанкінгу і, як наслідок, блокування доступу до веб-сайту. Тому браузер Opera Mini, в який постійно вбудований цей
механізм (Opera Turbo), не слід використовувати для роботи веб-сайту Інтернет-банкінгу.
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УВІЙТИ В СИСТЕМУ
Вхід в систему – це діяльність, завдяки якій банківська система може розпізнати даного користувача.
Щоб увійти на веб-сайт Інтернет-банку, перейдіть на сайт банку та натисніть «Увійти». Клієнт перейде на сайт
Інтернет-банку або за прямим посиланням https://nicolausbank24.pl/.
Перш ніж вводити будь-які дані, переконайтеся, що з’єднання зашифроване, тобто адреса веб-сайту починається з:
https:// і що в рядку стану браузера є символ закритого замка, який вказує, що безпечне зашифроване з’єднання з
банк створений. Після натискання на символ замка відобразиться детальна інформація про веб-сайт та його безпеку.
Ви можете перевірити справжність сертифіката, натиснувши на символ замка, а потім прочитавши інформацію на
вкладці «Загальні».
Зокрема, перевірте, чи був виданий сертифікат для правильної сторінки входу, ким його видано та чи є він дійсним
(Чинний з XXXX-XX-XX, Термін дії закінчується XXXX-XX-XX - дата його дії). Ви також повинні перевірити відбиток
пальця / SHA1 (рядок символів, дійсний до дати, записаної в елементі: Термін дії закінчується на дату), видимий на
вкладці попереднього перегляду сертифіката.
ВАЖЛИВО
Сам по собі символ навісного замка не гарантує достовірності зв’язку з Банком. Завжди перевіряйте значення
Fingerprint / SHA1 Fingerprint у деталях сертифіката.

Якщо будь-яка з цих умов не виконується, клієнт не повинен входити на веб-сайт Інтернет-банкінгу.
Вхід в систему «Інтернет-банкінг» полягає у введенні ідентифікаційного номера в поле «Ідентифікатор», пароля
доступу в полі «Пароль» та підтвердження ідентифікаційних даних кнопкою «Вхід». Залежно від налаштувань клієнт
може мати двоетапний метод входу (описаний у розділі Сильна автентифікація клієнта).
Система підготовлена для використання незрячими – незрячі можуть використовувати читачі (наприклад, NVDA)
для читання описів полів, які потрібно заповнити, наприклад, на сторінці входу та для будь-якого перенесення.
Щоб підвищити безпеку входу на сайт Інтернет-банкінгу, після першого входу виберіть зображення безпеки, яке
буде видно на сторінці входу після введення та підтвердження ідентифікатора (опис у розділі Безпека).
Крім того, ви можете ввести номер клієнта та пароль за допомогою віртуальної клавіатури, яка запускається після
натискання значка календаря. Таким чином, ви можете уникнути перехоплення кейлоггером символів, введених за
допомогою стандартної клавіатури. Для того, щоб неможливо було перевірити, чи існує в банку даний
ідентифікатор клієнта, кількість спроб введення ідентифікатора обмежена. Після трьох невдалих спроб доступ
блокується. Якщо на сторінці входу виявлено елементи, додані зловмисним програмним забезпеченням, Інтернетбанкінг може відобразити таке повідомлення:

Вікно входу в систему Інтернет-банкінг включає варіанти скидання пароля та збереження надійного пристрою:
◼ у вікні входу можна скинути пароль у разі проблем із входом:

◼

у вікні входу можна зберегти пристрій як мій надійний пристрій:
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Пароль
Залежно від домовленостей Банку, пароль для входу в сервіс Інтернет-банкінг може бути
у стандартній версії або в замаскованому варіанті. У стандартній версії необхідно вказати номер клієнта
(ідентифікатор) і всі символи пароля доступу. У замаскованій версії в першому вікні введіть номер клієнта
(ідентифікатор), підтвердивши його кнопкою «Далі» і перейшовши до наступного вікна, в якому клієнт вводить лише
деякі символи свого пароля доступу, випадково згенерованого системою. Підтвердження відбувається натисканням
кнопки Увійти. Після кожного успішного входу ви можете отримувати SMS-повідомлення. Клієнт може вибрати спосіб
входу та SMS-повідомлення, вибравши відповідні команди на вкладці Налаштування -> Безпека.
При першому вході в систему система просить змінити встановлений Банком пароль доступу на власний пароль,
відомий лише клієнту, створений за правилом:
Пароль повинен містити:
‒
не менше 8 символів
‒
хоча б одна велика літера
‒
хоча б одна маленька літера
‒
хоча б одна цифра
‒
принаймні один спеціальний символ
Не дозволені символи: ~ `{} <> | ; ''? <>
Щоб змінити пароль, введіть старий пароль у відповідні поля та двічі новий пароль
і підтвердіть операцію кнопкою Виконати. Пароль також можна змінити на вкладці Налаштування -> Безпека ->
Пароль входу.

ВАЖЛИВО

Якщо ви тричі помилитеся в паролі, сервіс буде заблоковано. Повторна активація можлива лише в банку.

Після успішного входу на екран з'явиться вікно з головним меню веб-сайту, яке називається Робочий стіл. У верхній
частині екрана, у статичному рядку заголовка, ви знайдете:
‒

назва банку,

‒

ім'я користувача, який увійшов в систему,

‒

дата і час останнього успішного / невдалого входу,

‒

зображення з графікою, яку можна змінити на іншу, вибравши вкладку Налаштування -> Безпека -> Зображення
профілю після входу або безпосередньо кнопку
переспрямування до параметра Налаштування,

‒

кнопка
переспрямування на опцію «Довідка», що дозволяє використовувати електронну версію посібника
користувача, яка містить необхідну інформацію для полегшення користування послугою, за умови, що банк
надав таку допомогу клієнту,

‒

кнопка

перенаправлення у вікно з опцією обміну валют,
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‒

кнопка

перенаправлення на дані з програми лояльності,

‒

кнопка
перенаправлення на опцію «Журнал подій» відображає журнал подій, тобто запис операцій,
здійснених клієнтом у сервісі «Інтернет-банкінг». Усі операції: зміна, додавання або видалення адреси
електронної пошти, відправка виписок, здійснення переказів, включаючи дату операції, запис про зміну рахунку
контрагента, внесення переказу в кошик, відкликання згоди, згоди. Усі дії, що здійснюються на сайті Інтернетбанкінгу, відображаються відповідним записом у журналі подій,

‒

Команда виходу.

Якщо ви використовуєте мобільний пристрій (наприклад, мобільний телефон, смартфон, планшет) під час входу на
веб-сайт Інтернет-банкінгу, у верхньому правому куті панелі (де написана назва банку) ви побачите «Повна версія /
Мобільна версія », відповідно можна змінити. Обидві версії можна використовувати на мобільному пристрої, але
мобільна версія зручніша та призначена для мобільних пристроїв.
Після входу в систему електронного банку може з'явитися нагадування про вимогу встановити: зміну пароля для
входу, зображення безпеки, коду аутентифікації, згоди та пароля для вкладень електронної пошти.

Скидання пароля
У вікні входу в систему електронного банку ви можете скинути пароль
якщо доступ заблоковано тричі неправильним введенням пароля або його забуттям. Для цього виберіть Проблема з
входом? Скиньте пароль, потім введіть свій ідентифікатор та номер телефону. Після підтвердження операції на
вказану в Банку адресу електронної пошти буде надісланий код підтвердження, його потрібно прочитати зі скриньки
електронної пошти та ввести у вікні входу в поле E-mail code.
Останнім етапом скидання пароля є правильна відповідь на перевірочні запитання, що відображаються в онлайнбанкінгу, і схвалення операції.
Наступні кроки по зміні пароля в електронному банку з опцією Проблема з входом? Скинути пароль:
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Залежно від правильності відповіді буде згенеровано повідомлення про успішну зміну пароля або про помилку.
Правильна перевірка відповіді призведе до надсилання SMS-повідомлення з новим паролем. Вхід з його
використанням призведе до примусової зміни пароля.

Надійна аутентифікація клієнта
Посилена аутентифікація клієнта також відома як двофакторна аутентифікація в системі електронного банківського
обслуговування, яка має підвищити рівень перевірки особистості клієнта.

Вхід в систему електронного банкінгу
Під час входу в систему інтернет-банкінгу потрібна надійна аутентифікація
Зміни залежать від способу авторизації:
◼ Авторизація По SMS
Для входу в систему потрібно виконати два кроки:
‒
введіть ідентифікатор та пароль
Повний пароль:

посібник користувача |

strona 13

Онлайн-сервіс облікових записів

NICOLAUS BANK
Замаскований пароль:

‒

◼

на другому кроці введіть код, отриманий в SMS, і виберіть Підтвердити:

Мобільна авторизація
Якщо у Клієнта є Мобільний додаток і у нього під час входу в систему Інтернет-банкінг метод авторизації
транзакції включений як мобільна авторизація, після введення ідентифікатора та пароля з’явиться
повідомлення: «Підтвердити в мобільному додатку, потім повернутися сюди». завершити операцію». Це означає,
що в Додатку, в опції Мобільна авторизація, ви повинні схвалити або відхилити транзакцію.
Для входу в систему потрібно виконати два кроки:
‒
ввести логін та пароль;
Повний пароль:

Маскований пароль:

‒

на другому етапі в Мобільному додатку має бути затверджено наказ про авторизацію:

посібник користувача |

strona 14

NICOLAUS BANK

◼

Онлайн-сервіс облікових записів

Розпізнавання пристрою, перевіреного за допомогою відбитків пальців (DFP), як елемента надійної
аутентифікації (SCA)
Метод відбитків пальців пристрою (далі: DFP) досліджує певні характеристики пристрою (комп’ютер,
смартфон, планшет, ноутбук тощо). Це техніка, реалізована для ідентифікації окремих користувачів або
машин. Перевірені функції (ідентифікатори) називаються показами браузера або пристрою.
Перевірка пристрою методом DFP дозволяє підтвердити, що це пристрій, з якого клієнт уже ввійшов у
систему та здійснив платіжні операції. Таким чином, з точки зору безпеки, пристрій зберігається як
довірений – він визначає елемент «У мене щось є» як те, що є лише у користувача (відповідає критерію
SCA).
Якщо DFP для надійного пристрою не забезпечує унікальність або якщо не виконуються інші умови для
того, щоб цей пристрій розглядався як «щось, що є лише у користувача», надійний пристрій є елементом,
який покращує безпеку у випадку, якщо банк застосовує звільнення
з сильною аутентифікацією при вході в електронний банк на термін 90 днів.
Щоб метод DFP працював належним чином, вам не слід працювати з приватними веб-переглядачами в
приватному режимі, оскільки він автоматично видаляє інформацію перегляду, як-от паролі, файли cookie
та історію, не залишаючи слідів після завершення сеансу. Не вибирайте опцію в налаштуваннях/історії
браузера для очищення історії та файлів cookie під час закриття браузера.
Після входу в систему електронного банкінгу (після введення логіна та пароля) з'явиться таке
повідомлення:

Якщо вибрати Додати до надійних, відкриється вікно:
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Збереження браузера та пристрою як довірених означає прийняття правил. Це дозволить вам увійти з
цього пристрою без використання надійних методів автентифікації.
Ви повинні авторизувати додавання пристрою як надійного. У вікні, залежно від методу авторизації
клієнта, з’явиться відповідне повідомлення, у наведеному нижче прикладі це мобільна авторизація:

У опції електронного банкінгу НАЛАШТУВАННЯ -> КАНАЛИ ДОСТУПУ ТА ПРИСТРОЇ з'явиться доданий
надійний пристрій::

Вибір Одноразового доступу дозволить вам перейти до послуги електронного банкінгу без збереження
надійного пристрою. Наступного разу, коли ви ввійдете в систему, повідомлення «невідомий пристрій...»
знову з’явиться, доки ви не збережете пристрій як надійний.
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Для входу в систему інтернет-банкінгу НЕ потрібна надійна аутентифікація

Якщо під час входу в систему інтернет-банкінгу надійна аутентифікація не потрібна - необхідно вказати
ідентифікатор Інтернет-банкінгу та пароль.
Увага! Під час входу в зовнішні сервіси, наприклад mojeID, BS API, назва сервісу з’явиться у вікні входу в нижньому
правому куті.

Виключення обмежень відповідно до директиви PSD2
На веб-сайті Інтернет-банкінгу, якщо ввімкнено обмеження, що випливають із директиви PSD2, доступ до деяких
даних може бути заблоковано.
Якщо ввійти в Інтернет-банкінг без надійної аутентифікації, деякі банківські функції будуть обмежені, наприклад,
доступ до історії рахунку старше 90 днів або визначені перекази, доступ до бази даних підрядників, реєстру подій і
налаштувань.
Щоб вимкнути обмеження, натисніть кнопку Вимкнути обмеження у вікні нижче

Як наслідок, з’явиться ще одне повідомлення для авторизації операції. Екрани на сайті Інтернет-банкінгу
відрізняються в залежності від методу авторизації:

■
■

SMS-автентифікація (код авторизації вимкнення обмежень доступу може містити цифри та літери, наприклад
при вході в систему).
Мобільна авторизація (ви повинні увійти в Мобільний додаток і затвердити наказ про відключення обмежень
доступу).

Вийти
Після закінчення роботи не забудьте вийти з системи. Для цього використовується кнопка «Вийти» у верхньому
правому куті:

Тут також доступна опція Заблокувати доступ - вона використовується для блокування всіх каналів віддаленого
доступу до електронного банкінгу - опис у розділі: БЛОКУВАННЯ ДОСТУПУ КЛІЄНТА ДО ІНТЕРНЕТ-БАНКУ.
Після виходу з системи відображається така інформація:

Кнопка «Увійти знову» дозволяє відразу перейти на домашню сторінку веб-сайту і дозволяє увійти знову.
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Автоматичний вихід з системи відбудеться, якщо:

■

користувач надовго припинить роботу (в системі він не виконуватиме жодних дій). Після 5 хвилин бездіяльності
в останню хвилину з’явиться сповіщення «Продовжити сеанс».

■
■
■

у разі закриття вікна браузера, виходу з системи, вибравши іншу адресу в браузері,
коли користувач знову входить в систему в іншому вікні браузера або з іншого комп’ютера,
коли клієнт намагається оновити сторінку.

Відновлення роботи з системою після виходу вимагає повторного входу..

Профілі
Клієнт з кількома ідентифікаторами входу може попросити банк встановити один з них як основний. У такому
випадку вхід на веб-сайт Інтернет-банкінгу здійснюватиметься лише з використанням цього ідентифікатора. Після
входу в систему немає необхідності використовувати додаткову авторизацію при переході на інший профіль.
Під час входу, збереження та представлення надійних браузерів у основних профілях
і підлеглі паралельно (для розпізнавання перевіреного DFP пристрою як елемента надійної аутентифікації (SCA)).
Щоб змінити профіль після входу в основний профіль, наведіть мишу на команду Вийти. Відкриється рамка з
профілями:

Потім виберіть той, до якого ви хочете отримати доступ на даний момент, і підтвердіть вибір, клацнувши мишею.
Перемикання між профілями відбувається протягом одного сеансу.
Примусова зміна пароля відображає форму зміни пароля та команду Вийти, тоді як інші профілі користувачів
(доступні відразу після зміни пароля) невидимі.
Після визначення основного профілю користувач не зможе увійти в сервіс Інтернет-банкінг із залежним
ідентифікатором..

ГОЛОВНЕ МЕНЮ СЕРВІСУ - СТІЛЬНИЙ
Головне меню веб-сайту Інтернет-банкінгу, тобто вкладка Pulpit, дозволяє переглядати у вигляді таблиць інформацію
про всі ваші рахунки в Банку та повідомлення, які надсилаються з Банку. Вікно Робочого столу виконує роль
навігатора.
Екран робочого столу розділений на дві частини. З лівого боку головне меню розташоване вертикально у вигляді
вкладок і завжди видно. Має навігаційну функцію. Кожна вкладка стосується одного типу продукту, наприклад,
Рахунки, Депозити або Картки. Активна вкладка виділена іншим кольором. У кожній вкладці можна виконувати дії,
пов’язані з продуктом заданого типу. Після вибору Закладка допоміжне меню -> підменю розгортається. Вибрана
опція з допоміжного меню також буде чітко позначена іншим кольором
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Друга, права частина вікна робочого столу була розділена на три області: Ваші фінанси, Повідомлення та Рахунки.
Ваші фінанси – у таблиці представлені суми грошових ресурсів (вільних коштів) у всіх продуктах (рахунки, депозити,
позики) у різних валютах та заплановані операції на наступний місяць у вибраних валютах. Після натискання рядка в
таблиці буде активовано відповідну вкладку в бічному меню, вона буде виділена іншим кольором і відповідно
перенаправлена на: РАХУНКИ -> СПИСОК РАХУНКІВ (У ВИБРАНІЙ ВАЛЮТИ); ДЕПОЗИТИ -> СПИСОК ДЕПОЗИТІВ;
КРЕДИТИ -> СПИСОК КРЕДИТ; ОПЕРАЦІЇ НА НАСТУПНИЙ МІСЯЦЬ -> СПИСОК ПЕРЕДАЧІВ.
Повідомлення – у полі відображається список непрочитаних повідомлень. Використовуйте команду під таблицею,
щоб перейти до списку повідомлень, щоб перейти до списку прочитаних і непрочитаних повідомлень. Натискання
повідомлення на робочому столі відкриває вміст повідомлення.
Рахунки:
Залежно від вибраної вкладки програма відобразить відповідний список ПОТОЧНИЙ -> РАХУНКИ; ДЕПОЗИТИ - УСІ
АКТИВНІ ДЕПОЗИТИ; КРЕДИТИ - КРЕДИТИ.
Поточний – за замовчуванням у полі відображається основний обліковий запис, який був вказаний на вкладці
Параметри (НАЛАШТУВАННЯ -> ПАРАМЕТРІ -> РАХУНКИ) та деталі цього облікового запису.
Ти можеш бачити:

■

інформація про власника рахунку (ім'я, прізвище, адреса)

■

інформація про рахунок (назва, NRB, валюта, відсотки по MA, відсотки WN, баланс, вільні кошти)

Якщо клієнт має у своєму розпорядженні більше одного облікового запису на веб-сайті, він може легко та швидко
отримати доступ до них із робочого столу. Досить натиснути кнопку зі стрілкою ▼ біля номера основного облікового
запису, щоб розгорнути список доступних облікових записів.

■

Номер рахунка ПДВ, пов’язаного з платіжним рахунком клієнта (якщо клієнт має такий рахунок).

■

Депозити - на вказаному рахунку за допомогою випадаючого списку праворуч від номера рахунку можна змінити
тип представлених даних та виконати ряд дій, список яких буде відображатися за допомогою стрілки ▼ біля
команда Інформація про обліковий запис.

■

Кредити на зазначеному рахунку, ви можете змінити тип представлених даних і виконати ряд дій, список яких
відобразиться за допомогою стрілки ▼ поруч з командою Інформація про рахунок.

Кожна вкладка має власне допоміжне меню -> підменю для зручності роботи.
Вкладка Робочий стіл дозволяє швидко повернутися до головного меню з будь-якої точки веб-сайту.
Вкладки в лівій частині вікна дозволяють перейти до банківських продуктів або послуг, доступних через Інтернетбанкінг:
◼ РАХУНКИ - відображає список облікових записів, доступних для обслуговування через Інтернет. Після вибору
облікового запису зі списку в бічному меню програми будуть наведені параметри, які забезпечують повне
обслуговування вибраного облікового запису. Опис опцій можна знайти далі в посібнику.
◼ ДЕПОЗИТИ - відображає список депозитів, доступних для обслуговування через Інтернет (NRB і назва вкладу)
разом із поточним балансом, валютою депозиту та датою погашення (тобто датою, на яку депозит буде
продовжено або закрито).
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КРЕДИТИ - відображає список кредитів (номер і назва кредиту), доступних для обслуговування через Інтернет, а
також поточний баланс і валюту позики.
Вибір позики (натиснення на номер позики) перенесе вас до детальних даних позики та надасть підтримку
історичних записів даного кредиту за допомогою меню: Історія, опис на стор. Історія Крім того, у вікні Інформація
про позику, Ви можете переглянути графік розстрочки та сплати відсотків за кредитом за допомогою кнопки
«Графік», роздрукувати деталі даної позики Роздрукувати та змінити назву банку на власну Змінити назву. Ви
завжди можете повернутися до назви, наданої банком, за допомогою кнопки Відновити за замовчуванням,
доступної у вікні зміни імені рахунку. Кнопка «Друк» дозволить вам роздрукувати інформацію, представлену у
вікні.
АКЦІЇ - якщо клієнт є акціонером Банку, відобразиться список рахунків акцій, де можна змінити назву рахунків,
роздрукувати інформацію про рахунок, представлену у вікні.
КАРТКИ - після вибору вкладки відобразиться вікно зі списком карток, випущених для всіх рахунків клієнтів. Для
того, щоб карта відображалася в списку, вона має бути: видана, активна, тобто мати поточний термін дії, в
персональних даних банку має бути заповнений номер PESEL.
ЗАЯВКИ - у вікні відображаються лише ті заявки, які банк підготував і надав своїм клієнтам, які мають доступ до
послуги Інтернет-банкінг, вони згруповані в три категорії: Нові, Оброблені, Виконані.
ОБМІН ВАЛЮТИ - ця опція дозволяє перенаправити на валютну платформу,
ВАЛЮТИ - після вибору вкладки відобразиться вікно з таблицею курсів валют.
ПІДРЯДНИКИ - містить перелік існуючих груп підрядників і дозволяє реєструвати нових підрядників у певних
типах груп,
НАЛАШТУВАННЯ - після вибору вкладки меню програми буде розширено наступними параметрами:
- Безпека
- Мої дані
- Рахунки
- Трансфери
- Роздруківки та файли
- Доступ до каналів і пристроїв
- Згоди
НОВИНИ - після вибору вкладки меню програми розгорнеться на:
- повідомлення від банку
- надіслані повідомлення
NICOLAUS JUNIOR - після вибору вкладки відображаються дані дітей, які в рамках батьківського рахунку можуть
збирати заощадження в електронні скарбнички через додаток, встановлений на мобільних пристроях
(смартфонах або планшетах). Детальніше в інструкції під тією ж назвою.
Переваги - після вибору вкладки меню буде розширено до наступних опцій: приватна заявка, подані заявки,
Антикризовий щит - вкладка дозволяє подавати заявки на фінансову підтримку в рамках урядової програми
фінансового щита Польського фонду розвитку (PFR),
Програми лояльності - після вибору вкладки відобразиться інформація з даними програми, в т.ч кількість
набраних балів, з можливістю друку даних.
eDOKUMENTY - дозволяє перенаправити на платформу edokumenty.
eURrząD - Довірений профіль - дозволяє переспрямовувати на веб-сайти, наприклад, byw.gov.pl та
bonturystyczny.zus.pl, де клієнт може виконувати свої офіційні справи або подати заявку на путівку..
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РАХУНКИ
Список облікових записів - відображає список облікових записів, доступних для обслуговування через Інтернет.

Біля кожного рахунку, окрім номера та назви, є поточний баланс, вільні кошти (поточний залишок плюс ліміт
поточного рахунку – безпроцентні блокування, в тому числі блокування карток) та валюта, в якій ведеться рахунок.
Під рахунками є замовлення (наявність замовлень залежить від авторизації облікового запису), використання яких
призводить до:

◼
◼
◼
◼
◼

Історія - швидкий доступ до історії операцій, які були виконані на рахунку (опція також доступна в меню
ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС ВИБРАНИЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС → ІСТОРІЯ → ВИКОНАНІ ОПЕРАЦІЇ),
Переказ - швидкий доступ до форми, яка дозволяє здійснити будь-який переказ з рахунку,
Поповнення - швидкий доступ до форми, що дозволяє зробити одноразове поповнення,
Замовлення - швидкий доступ з вікна з замовленнями з заданого облікового запису,
Платіжний кошик - перерахування в платіжний кошик вибраного рахунку.

Замовлення відображаються залежно від прав на обліковий запис, закріплених за клієнтом.
Натиснувши на назву/номер облікового запису, ви перенаправите вас у вікно ІНФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ:
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У вікні ви можете:
◼ отримати детальні дані рахунку (реквізити власника, номер рахунку, назва рахунку, код банку (SWIFT), валюта,
процентна ставка MA, процентна ставка WN, залишок, вільні кошти, номер рахунку ПДВ, пов’язаний з
розрахунковим рахунком клієнта - також видно в головній частині меню сайту в таблиці);
◼ роздрукувати реквізити даного облікового запису - Друк;
◼ завантажити виписку про витрати PAD SoF, пов'язані з рахунком - Виписка про комісію - опція відображається в
Інтернет-банку, якщо така виписка була створена для рахунку в банку
◼ змінити назву банку на власну - Перейменувати. Ви завжди можете повернутися до назви, заданої банком, за
допомогою кнопки - Відновити за замовчуванням, доступної у вікні зміни імені рахунку;
◼ змінити ліміт облікового запису в полі Ваші ліміти. Команда Змінити / Змінити протягом 10 хвилин дозволяє
швидко змінити вибране обмеження.
◼ у полі Ваші обмеження ви можете побачити:
–
Ліміти інтернет-банкінгу (максимальна сума однієї операції, денний ліміт операції, місячний ліміт операції)
–
Ліміти в Мобільному додатку (максимальна кількість однієї операції, щоденний ліміт операцій, місячний
ліміт операцій)
–
Ліміт однієї покупки в електронному магазині (не може бути вище ліміту однієї операції) - Оплата за
посиланням - Blue media, PayByNet,
–
Ліміти в застосуванні зовнішніх постачальників послуг (PSD2-TPP) (максимальна кількість однієї операції,
щоденний ліміт операцій, місячний ліміт операцій),
–
Ліміти експрес-платежів - максимальна сума однієї операції ExpressElixir,
–
Ліміти для розрахунків BLIK (денний ліміт готівкових операцій, щоденний ліміт безготівкових операцій,
щоденний ліміт інтернет-транзакцій), ліміт для безготівкових операцій BLIK встановлює верхню межу
ліміту для онлайн-платежів BLIK,
–
Ліміти банкоматів - щоденний ліміт зняття коштів за допомогою smartKarta.
Ліміти, видимі в сервісі Інтернет-банкінг, залежать від налаштувань у банку. Зміна ліміту вимагає авторизації.
Сортування даних у таблиці списку облікових записів:
Натискання на назву стовпця (Назва рахунку, Валюта, Баланс, Вільні кошти) відсортує дані в таблиці відповідно до
вмісту цього стовпця. У той же час відображається стрілка (↑; ↓), щоб показати, як відсортовано:
–
–

стрілка вгору означає, що стовпець відсортовано в порядку зростання,
стрілка вниз означає, що стовпець відсортовано в порядку спадання.

Другий клік на заданому стовпці змінює напрямок сортування.
Після вибору облікового запису зі списку головне меню вкладки «Облікові записи» (у лівій частині екрана) буде
розширено додатковими параметрами:
◼ Одноразові перекази
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Визначені передачі
Перекази в очікуванні
Замовлення
Історія
Поповнення
Платіжний кошик
Відкрийте новий обліковий запис

Одноразові перекази
ВАЖЛИВО
При заповненні форми переказу можна вставити скопійований раніше номер банківського рахунку без перших двох
цифр. Перші дві цифри оператор повинен ввести вручну.
Одноразовий переказ – це той, який не є постійним зобов’язанням. Клієнт має намір робити це рідко або один раз.
Ви можете здійснити разові перекази:

◼

вибравши вкладку РАХУНКИ з меню в лівій частині екрана,

◼

виберіть зі списку рахунків рахунок, з якого будуть відправлені кошти. Список буде відображатися, якщо у вас є
кілька облікових записів для обслуговування в Інтернеті,

◼

виберіть опцію Одноразові перекази та перейдіть на вибрану вкладку:
- Будь-який трансфер
- Перехід до ZUS
- Податковий переказ
- Переказ валюти
- Переказ на власний рахунок

У разі рахунку в іноземній валюті (в іноземній валюті: наприклад, євро, долар тощо) в меню недоступні такі пункти:
Переказ до установи соціального страхування, Податкова служба / Митна палата, Попередні перекази і будь-який
переказ. З валютного рахунку можна здійснити лише переказ в іноземній валюті, переказ на власний рахунок та
переказ на рахунок у банку. Заповнюючи реквізити переказу, можна змінити іноземну валюту на PLN.

Безкоштовний трансфер

Ви можете здійснити новий переказ з вибраного власного рахунку на рахунок будь-якого одержувача:
◼ вибір меню: Рахунки,
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вибір облікового запису зі списку,
вибір вкладки ОДНОразові ПЕРЕДАЧІ БУДЬ-ЯКИЙ ПЕРЕДАЧ. Відобразиться форма під назвою Безкоштовний
переказ - крок 1/2.
програма сама заповнює номер рахунку та дані відправника, за замовчуванням власника рахунку. Вони доступні
після натискання кнопки даних відправника.
у поле До рахунку / Рахунок одержувача введіть номер рахунку одержувача (обов'язкове поле); дані одержувача
(обов’язкове поле). Номер слід вводити без пробілів. Програма автоматично заповнить поля «Номер рахунку» та
«Дані одержувача», якщо одержувач переказу буде вибрано зі списку зареєстрованих контрагентів, який
доступний, натиснувши на піктограму біля поля «Номер рахунку».
При натисканні значка збільшувального скла відкриється перевірка рахунку в білому списку платників податку
на додану вартість.
У разі підрядника, якому не присвоєно податковий номер, програма відобразить у повідомленні
ідентифікаційний номер платника податків, введе ІП та підтвердить. Якщо перевірка в білому списку ПДВ
пройшла успішно, номер NIP буде автоматично збережено в даних підрядника. Інформація про перевірку рахунка
в білому списку відображатиметься лише у разі позитивної верифікації - є можливість роздрукувати дані Роздрукувати підтвердження).
Програма блокує або дозволяє здійснити переказ на той самий рахунок, з якого виконується операція, залежно
від встановленого параметра. Увімкнути власний переказ на той самий рахунок (НАЛАШТУВАННЯ
ПЕРЕВЕДЕННЯ УВІМКНУТИ ВЛАСНИЙ ПЕРЕХІД НА ТОЙ самий обліковий запис) . Ви можете видалити весь
номер рахунку, натиснувши кнопку Очистити.
установка прапорця Додати одержувача до бази даних підрядників розширює опцію та дає змогу додати нового
одержувача до списку внутрішніх підрядників під час здійснення переказу. Виберіть групу підрядників зі
спадного списку або додайте нову за допомогою команди Додати групу, до якої потрібно призначити підрядника,
а потім додайте короткий опис для швидкої ідентифікації.
В області «Деталі транзакції» введіть назву переказу (перший рядок поля не може бути порожнім – поле
обов’язкове). В області заголовка передачі можна ввести такі символи: () *: [] /\.,+&%$_@;
0123456789QWEĘRTYUIOÓPAĄSŚDFGHJKLŁZŻŹXCĆVBNŃMqweęrtyuioópaąsśdfghźncććłdfghźnxlć.
Інші
видаляються.
Сума переказу (обов'язкове поле), переказ у злотих, максимально можлива сума - 9 999 999 999,99.
Дата операції. Система пропонує поточну дату за замовчуванням, але користувач може змінити її (тільки на дату
в майбутньому) за допомогою списку вибору року, місяця та дня або за допомогою календаря, натиснувши на
іконку календаря. Однак слід пам’ятати, що кошти, необхідні для переказу, повинні бути на рахунку в день
виконання. Якщо вільних коштів немає, переказ буде відхилено, якщо в Банку не узгоджено інший варіант.
Спосіб виконання - виберіть тип передачі. Залежно від налаштувань в Банку ви можете вибрати: Стандартний
переказ (ELIXIR), переказ Sorbnet, BlueCash, Експрес ELIXIR. Вибравши спосіб здійснення переказу, відобразиться
таблиця з інформацією про даний тип. Комісія за певний переказ, години виконання, максимальна сума переказу.
Зверніть увагу на комісію, дати та час припинення для вибраних методів переказу.
‒
Стандартний трансфер (ELIXIR) - стандартний час виконання. Якщо ви відправите переказ в інший банк
після закінчення терміну, з’явиться повідомлення про те, що переказ надійде до адресата наступного
робочого дня. Терміни припинення встановлюються банком.
Увага! У момент здійснення вихідного переказу ELIXIR (в інший банк) понад порогову суму, тип транзакції
автоматично змінюється на SORBNET і стягується відповідна комісія за перекази SORBNET. Виняток
становлять операції між банками асоціації, які, незважаючи на суму, більшу або рівну пороговій сумі, будуть
спрямовані на маршрут ELIXIR і тому стягуватиметься комісія, відповідна за перекази ELIXIR.
Порогові суми для переказів ELIXIR і SORBNET встановлює банк.
‒
Передача Sorbnet - прискорений переказ, час обробки близько 1 години, це пов'язано з більшою платою за
переказ.
‒
BlueCash (оператор Blue Media S.A.) - експрес-переказ, реалізований за кілька хвилин. При вході на рахунок
в рамках послуги BlueCash перевіряється доступність банку одержувача. Якщо послуга недоступна - система
генерує таке повідомлення:

‒

і блокує службу BlueCash.
Увага! У разі рахунку в тому ж банку (перевірка відбувається в момент введення номера рахунку)
залишається тільки стандартна вкладка переказу. Інші вкладки невидимі.
Express ELIXIR - експрес-переказ з'являється навіть через кілька хвилин на рахунку одержувача. Express
ELIXIR – це система миттєвого переказу, доступна 24/7. Оператором системи Express ELIXIR є Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. Система дозволяє переказувати кошти з одного банківського рахунку на інший, що
зберігається в іншому банку, всього за кілька секунд, Експрес-переказ ELIXIR доступний лише за злотих.
Комісія за переказ Express ELIXIR відповідає чинному тарифу комісій та зборів у пакеті.
Щоб здійснити перекази BlueCash та Express ELIXIR, ознайомтеся з положеннями про функціонування
миттєвих переказів, доступними після натискання на посилання BlueCash / Express ELIXIR правила
переказів ... та позначте квадрат біля посилання.
Під час виконання експрес-переказу BlueCash та Express Elixir система перевіряє статус переказу та
відображає відповідні повідомлення:
Інструкція прийнята №.... Статус переказу перевіряється. Будь ласка, зачекайте ...., Інструкція прийнята ref ...
Передача виконується, інструкція прийнята ref ....
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параметр Додати переказ у платіжний кошик:
‒
якщо не позначено, для переказу потрібна авторизація та внесено до списку переказів, що очікують на
розгляд, звідки він буде оброблятися вчасно,
‒
якщо вибрано, переказ не вимагає авторизації і входить до списку операцій у Платіжному кошику (вкладка
Платіжний кошик). Перекази в платіжному кошику можна встановити або зняти прапорець у будь-якій
конфігурації, щоб видалити їх у групах або прийняти їх, одноразово дозволивши таку операцію.
Якщо в банку та на території клієнта включена Безпека, рекомендована з міркувань безпеки - перенесення
в кошик тільки з бази контрагентів, то до платіжного кошика можна додати перекази на рахунки в базі
контрагентів. В іншому випадку система відобразить повідомлення:

Такий переказ можна здійснити лише без внесення платежу до кошика, його авторизації або після внесення рахунку
в базу контрагентів.

◼

Після заповнення полів форми виберіть одну з команд, доступних у вигляді кнопок:
‒
Очистити - видаляє введені дані;
‒
Далі - програма перевіряє правильність введених даних.
У разі будь-яких помилок відобразиться відповідне повідомлення та відобразиться повернення до редагування
даних передачі.

◼
◼

Наступним кроком є перехід до будь-якого трансферного вікна - крок 2/2,
Клієнт:
‒
може перевірити будь-які додаткові комісії, такі як, наприклад, комісійні (якщо комісія за дану операцію
визначена, якщо ні, вона не відображається),
‒
слід перевірити правильність введених даних. У разі помилок можна повернутися до редагування даних,
натиснувши кнопку Назад. Якщо дані введені правильно, ви можете після авторизації прийняти переказ
за допомогою кнопки Підтвердити..
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Генерація SMS-коду залежить від домовленостей з Банком та параметрів, обраних клієнтом
на веб-сайті (НАЛАШТУВАННЯ -> вкладка БЕЗПЕКА). Після введення SMS-коду рішення про здійснення переказу
необхідно підтвердити кнопкою Підписати. Використовуйте кнопку «Скасувати», щоб перейти до вікна «Будь-яка
передача – крок 1/2».
Після виходу з вікна авторизації передачі (за допомогою кнопки «Скасувати») і без зміни даних передачі після
повернення (знову за допомогою кнопки «Підтвердити») запит на новий код не формується (у разі авторизації SMS),
номер запам’ятовується останній завантажений код. Термін дії SMS-коду з моменту запиту на введення не більше 10
хвилин. Вихід користувача або зміна даних у передачі призведе до скасування коду.
ВАЖЛИВО
При авторизації операції за допомогою SMS-коду необхідно:
уважно прочитайте зміст надісланого SMS і переконайтеся, що зміст повідомлення стосується
правильної операції;
двічі перевірте, чи в SMS-повідомленні цифри номера рахунку, на який надсилається переказ, збігаються з цифрами,
відображеними на екрані комп’ютера.
При авторизації операцій в сервісі Інтернет-банкінг клієнт використовує встановлений в Банку спосіб авторизації, це
може бути авторизація через SMS або авторизація мобільного телефону.

◼

Правильне завершення операції введення передачі має закінчитися відображенням повідомлення Інструкція
прийнята. Відтепер введений переказ відображатиметься в списку переказів, що очікують на розгляд. Він буде
виконано в зазначену дату (вводиться клієнтом при введенні переказу в поле Дата операції у вікні Будь-який
переказ - крок 1/2).

◼

Якщо переказ було направлено в платіжний кошик, він чекає там одноразового або групового схвалення
(авторизації). Перекази, прийняті з платіжного кошика, переносяться до списку переказів, що очікують на розгляд,
звідки вони потім обробляються.

У разі переказів до Податкової / Митної палати, ZUS, процедура така ж, як і у випадку звичайного переказу, враховуючи
правила здійснення таких переказів.
ВАЖЛИВО
Завершуючи переказ, вкажіть правильний номер рахунку одержувача та заповніть принаймні перші рядки полів
Ім’я та Заголовок одержувача.
Будь-який переказ з рахунку в іноземній валюті може здійснюватися лише на внутрішній рахунок Банку. Щоб
здійснити зовнішній переказ, скористайтеся меню Переказ іноземної валюти. Програма не дозволяє виконувати
з валютного рахунка, податкового переказу та до Соцстраху.

Переказ - роздільний платіж (Split Payment)
1 липня 2018 року набув чинності Закон від 15 грудня 2017 року про внесення змін до Закону про податок на товари та
послуги та деяких інших законів. Законом запроваджено механізм розділеної оплати (SPM) в розрахунках за рахункамифактурами, сплаченими підприємцями.

посібник користувача |

strona 26

NICOLAUS BANK

Онлайн-сервіс облікових записів

Відповідно до положень Закону платникам ПДВ було відкрито один новий рахунок ПДВ, пов’язаний з розрахунковим
рахунком у польських злотих.
Зверніть увагу на основні правила роздільного платежу та рахунку ПДВ:

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

роздільний платіжний рахунок можна вести лише в польських злотих,
роздільний платіж може використовуватися лише щодо операцій, що здійснюються для платників ПДВ у
відносинах між підприємством. Це не поширюється на операції компанії та приватної особи,
при здійсненні переказу за допомогою механізму роздільного платежу вам не потрібно знати номер ПДВ-рахунка
одержувача,
неможливо здійснити переказ або додати замовлення на ПДВ-рахунок, ви можете побачити лише історію операцій
(якщо надано відповідний дозвіл) та баланс,
у разі відсутності коштів на рахунку ПДВ банк стягне недостачу суму з розрахункового рахунку,
обліковий запис іншої сторони (одержувача, тобто видавця рахунка-фактури) також повинен підтримувати
механізм розділеної оплати, інакше переказ буде повернено,
один рахунок-фактуру можна оплатити одним переказом роздільного платежу.

Введення нового переказу з розрахункового рахунку, пов’язаного з рахунком ПДВ, на рахунок будь-якого одержувача за
допомогою форми Переказ – Розділений платіж – вкладка відображається лише для розрахункового рахунку,
пов’язаного з рахунком ПДВ, ви можете зробити це:

◼
◼
◼

вибір меню: Рахунки,
вибір облікового запису зі списку,
вибравши команду «Переказ» під номером рахунку або вкладку «Одноразові перекази» -> «Будь-який переказ»,
результатом дії буде відображення форми «Будь-який переказ» - крок 1/2, у якому буде вкладка «Переказ розділений платіж». слід вказувати мишею

Заповнення форми роздільного платежу майже те саме, що й заповнення форми безкоштовного переказу, з тією
різницею, що ви повинні додатково надати:

◼

у разі перерахування до іншого платника ПДВ:
‒
брутто-сума виставленого рахунка-фактури; - брутто-сума рахунку-фактури,
‒
Сума ПДВ - Включаючи ПДВ (менша або дорівнює сумі валового рахунку-фактури),
‒
Ідентифікаційний податковий номер одержувача (емітента рахунка-фактури) - Податковий
ідентифікаційний номер одержувача (NIP),
‒
номер виставленого рахунка-фактури - номер рахунка-фактури з ПДВ,
‒
опис додаткової оплати.
◼ у разі переказу між вашими рахунками:
‒
у полях: валова сума рахунка-фактури та з ПДВ - введіть ту саму суму,
‒
рахунок одержувача повинен бути в тому самому банку,
‒
ідентифікаційний номер одержувача податків (NIP) - власний податковий номер клієнта,
‒
у полі Номер накладної ПДВ - введіть: власний переказ. У разі правильно введених сум у полях: валова сума
рахунка-фактури з ПДВ (однакова сума в обох полях) та рахунок одержувача (рахунок в одному банку), але
неправильно введений текст у полі Номер рахунка-фактури ПДВ (у другий крок) автоматична заміна дійсного
тексту.
Увага! При заповненні даних не перевіряються такі значення: сума ПДВ, номер рахунку-фактури, номер NIP одержувача
(виставника рахунка). Тому після заповнення вищезазначених даних слід перевірити їх правильність. У разі помилок
можна повернутися до редагування даних, натиснувши кнопку Назад. Якщо дані введені правильно, ви можете
прийняти передачу після авторизації за допомогою кнопки Підтвердити.

Переїзд в ZUS
З 01.01.2018 внески до ZUS здійснюються стандартним перерахуванням на нові індивідуальні рахунки внесків для
платників внесків (платники отримають номери індивідуальних рахунків для сплати від ZUS). Особливу увагу слід
звернути на перекази з майбутньою датою та постійні доручення, оскільки, якщо вони були визначені за попередньою
формою Переведення до ZUS, вони будуть відхилені 01.01.2018.
Вибір вкладки: Переказ на ZUS відкриває стандартну форму переказу, яка дозволяє ввести єдину суму переказу (як сума
всіх внесків) на відповідний індивідуальний номер рахунку внеску, призначений кожному платнику ZUS. Програма
контролює номер рахунку. Ви можете ввести будь-яку фразу в поле Назва.
При заповненні інших полів дійте так само, як і при введенні будь-якого переказу.

Податковий переказ: до податкової служби/митної палати або до інших податкових
органів
Введення одноразового переказу до Податкової / Митної палати або до іншого податкового органу можливе в меню
ОДНОразові ПЕРЕЧЕНКИ -> ПОДАТКОВІ ПЕРЕЧЕНКИ.
З 1 січня 2020 року набули чинності зміни до індивідуального податкового рахунку (податкового мікрорахунка) для
розрахунків з ПДВ, ПДФО та ПДФО. Правова основа: Закон від 4 липня 2019 року про внесення змін до Закону про
податок на товари та послуги та деяких інших актів.
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◼

У вікні Податковий переказ - крок 1/2, в області Тип переказу податку виберіть тип переказу, в даному випадку:
До податкової / митної палати.

◼

У розділі Рахунок відправника: міститься інформація: Номер рахунку - номер рахунку, з якого буде здійснено
переказ. Після використання кнопки з правого боку за замовчуванням відображаються дані відправника, дані
власника облікового запису. Однак можна змінити ім’я відправника в полі Відправник особи, не пов’язаної з
обліковим записом клієнта.

◼

У області Тип форми виберіть форму або символ платежу.
Програма автоматично заповнить поле Номер рахунку та податкової, якщо у формі присвоєні дані офісу, якщо дані
не присвоєні, то в полі Вибрати податкову інспекцію вказати конкретний офіс. Якщо ви обираєте такі форми:
ПДФО, ПДВ або ПДВ, необхідно ввести податковий мікрорахунок у такому форматі: XX 1010 0071 222Y XXXX XXXX
XXXX. (Податковий мікрорахунок складається з 26 символів, де: LK – контрольний номер, значення 10100071 є
постійним для кожного податкового мікрорахунку та вказує на розрахунковий номер у НБП, значення 222 є
постійним для кожного податкового мікрорахунку. і вказує додаткове число в NBP, Y = 1, коли ви використовуєте
номер PESEL, Y = 2, коли ви використовуєте NIP, ваш PESEL або NIP буде після знака Y, наступні позиції будуть
нулями, так що рахунок складатиметься з 26 символів.
Перед використанням податкового мікрорахунку завжди перевіряйте, чи він містить цифри 10100071222
(починаючи з пункту 3) і ваш правильний номер PESEL або NIP.
Податкову інспекцію можна вказати з бази даних контрагентів, яка доступна, натиснувши на піктограму біля поля
Рахунок одержувача.

◼

Потім введіть усі дані в область «Відомості про операцію».

◼

Виберіть зі списку, розгорнувши список, тип ідентифікатора з числа доступних (у разі переказу на мікрорахунок
будуть доступні такі типи: NIP, PESEL) та введіть ідентифікаційний номер платника у полі нижче (обов'язкове
поле);

◼

Вкажіть відповідний розрахунковий період. Виберіть зі списку рік, до якого поширюється зобов’язання (за
замовчуванням програма пропонує поточний рік, але ви також можете вибрати майбутній рік). Виберіть тип
розрахункового періоду зі списку: рік, півріччя, місяць, квартал, декада, день або безперервний рядок, якщо форма
не вимагає розрахункового періоду.

◼

Виберіть відповідну форму або символ платежу зі списку. Якщо ви скористалися пошуковою системою Податкової
/ Митної палати, натиснувши на іконку біля поля Номер рахунку, символ форми буде встановлено автоматично
(символ форми тісно пов'язаний з номером податкової інспекції, і в цьому випадку вам слід не змінювати його без
повторного пошуку номера податкової служби).

◼

Введіть ідентифікатор відповідальності (45 символів).

◼

Введіть суму переказу в поле Сума.

◼

Програма за замовчуванням має поточну дату, але якщо перенесення має бути здійснено за кілька днів або
визначено на наступний рік, тоді ви повинні вказати правильну майбутню дату операції за допомогою списку
вибору року, місяця та дня або за допомогою календаря, натиснувши на іконку, що необхідні для переказу кошти
є на рахунку в день виконання. Якщо вільних коштів немає, переказ буде відхилено, якщо банк не домовився про
інший варіант.

◼

Виберіть із доступних способів виконання: Стандартний переказ (ELIXIR), Експрес-переказ ELIXIR (якщо банк
надав такий спосіб виконання).

◼

Параметр «Додати переказ у платіжний кошик» за замовчуванням вимкнено — у такому випадку переказ вимагає
схвалення одним із способів авторизації та поміщається до списку переказів, що очікують на розгляд, звідки він
буде оброблятися вчасно. Якщо параметр вибрано, переказ не потребує авторизації і входить до списку операцій у
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Платіжному кошику (вкладка Платіжний кошик). Перекази в Платіжному кошику можна поставити/зняти галочку
в будь-якій конфігурації, щоб видалити їх у групах або прийняти з одноразовою авторизацією.

◼

Після заповнення полів форми виберіть одну з команд, доступних у вигляді кнопок:
‒

Очистити - видаляє введені дані;

‒

Далі - програма перевіряє правильність введених даних.

У разі будь-яких помилок з'явиться повідомлення про помилку, і ви повернетеся до редагування даних передачі,

◼

Наступним кроком є перехід у вікно Переказ податку – крок 2/2, в якому клієнту необхідно ще раз перевірити
правильність введених даних.
У разі неправильно введених даних можна повернутися до редагування даних за допомогою кнопки Назад або
перейти до прийому передачі за допомогою кнопки Підтвердити, а потім (якщо всі дані заповнені правильно)
авторизувати операцію та натиснути кнопку «Підписати», щоб виконати передачу, або «Скасувати», щоб
повернутися до редакції передачі. Після виходу з вікна авторизації передачі (за допомогою кнопки «Скасувати») і
без зміни даних передачі після повернення (знову за допомогою кнопки «Підтвердити») запит на новий код не
формується (у разі авторизації SMS), номер запам’ятовується останній завантажений код. Термін дії SMS-коду з
моменту запиту на введення максимум 10 хвилин. Вихід користувача або зміна даних у передачі призведе до
визнання коду недійсним.

◼

Правильне завершення операції введення переказу повинно призвести до відображення повідомлення Інструкція
прийнята. Відтепер введений переказ з’явиться у списку переказів, що очікують на розгляд, і буде оброблено на
вказану дату в полі Дата операції у вікні Податковий переказ – крок 1/2.

◼

Переказ до податкової може бути здійснений тільки з пункту Податковий переказ, при здійсненні з можливістю
звичайного переказу з’явиться повідомлення Помилка виконання операції.

◼

Якщо переказ було направлено в Платіжний кошик, він очікує там авторизації - одноразового або групового
схвалення. Перекази, прийняті з платіжного кошика, переносяться до списку переказів, що очікують на розгляд,
звідки вони потім обробляються.

Податковий переказ: до інших податкових органів
Введення переказу до іншого податкового органу можливе у вікні Податковий переказ - крок 1/2, де в області Вид
переказу податку клієнт вибирає варіант: До інших податкових органів.
◼ В області З рахунку / Рахунок відправника міститься інформація: Номер рахунку - номер рахунку, з якого
здійснюється переказ до податкового органу, і дані відправника - після натискання кнопки Дані відправника. За
замовчуванням програма відображає дані власника облікового запису. Ви можете ввести інші дані, наприклад,
про особу, яка не має відношення до рахунку, але оплата буде здійснюватися з рахунку клієнта банку.
◼ В області На рахунок / Рахунок одержувача введіть номер рахунку та дані податкової установи (обов'язкове
поле). Програма автоматично заповнить поля, якщо податкова установа буде обрана зі списку контрагентів
(якщо він був там раніше внесений), який доступний, натиснувши на іконку біля кнопки Очистити. Після цього
відкриється нове вікно під назвою Contractors, з якого потрібно вибрати одержувача.
Потім введіть усі дані в область Деталі операції.
◼
Виберіть зі списку, розгорнувши список, тип ідентифікатора з наявних (NIP, PESEL, REGON, Особистий
ідентифікатор, Паспорт) та введіть ідентифікаційний номер платника в поле нижче (обов’язкове поле).
◼ Вкажіть відповідний розрахунковий період. Виберіть зі списку рік, до якого поширюється зобов’язання (за
замовчуванням програма пропонує поточний рік). Виберіть тип розрахункового періоду зі списку: рік, півріччя,
місяць, квартал, декада, день або безперервний рядок, якщо форма не вимагає розрахункового періоду.
◼ Символ форми або платежу - ІНШЕ - не можна редагувати.
◼ Введіть ідентифікатор відповідальності.
◼ Введіть суму переказу в поле Сума.
◼ Якщо перенесення має бути здійснено через кілька днів, введіть правильну дату майбутньої операції (за
замовчуванням програма використовує поточну дату), використовуючи список вибору або календар. Однак слід
пам’ятати, що кошти, необхідні для переказу, повинні бути на рахунку в день виконання. Якщо вільних коштів
немає, переказ буде відхилено, якщо в Банку не узгоджено інший варіант.
◼ Параметр Додати в платіжний кошик за замовчуванням знято - такий переказ вимагає авторизації і вноситься
до списку переказів, що очікують на розгляд, звідки він буде оброблятися вчасно. Якщо він вибраний, то переказ
не потребує авторизації і входить до переліку операцій у Платіжному кошику (див. вкладку Платіжний кошик).
Перекази в Платіжному кошику можна вибрати / скасувати в будь-якій конфігурації, щоб видалити їх у групах
або прийняти їх з одноразовою авторизацією.
◼ Після заповнення полів форми виберіть одну з команд, доступних у вигляді кнопок:
‒
Очистити - видаляє введені дані;
‒
Далі - програма перевіряє правильність введених даних.
◼ У разі будь-яких помилок з'явиться повідомлення про помилку, і ви повернетеся до редагування даних передачі,
◼ Якщо форму заповнено, наступним кроком буде перехід у вікно Податковий переказ – крок 2/2. У вікні, що
відобразиться, перевірте правильність введених даних і в разі неправильно введених даних ви можете
повернутися до редагування даних за допомогою кнопки Назад або перейти до прийняття передачі за
допомогою кнопки Підтвердити.
◼ Після ретельної перевірки, чи всі дані заповнені правильно, і за допомогою кнопки Підтвердити введіть
авторизацію операції та скористайтеся кнопкою Підписати, щоб виконати перенесення, або Скасувати, щоб
повернутися до редакції передачі. Після виходу з вікна авторизації передачі (за допомогою кнопки «Скасувати»)
і без зміни даних передачі після повернення (знову за допомогою кнопки «Підтвердити») запит на новий код не
формується (у разі авторизації SMS), номер запам’ятовується останній завантажений код. Термін дії SMS-коду з
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моменту запиту на введення максимум 10 хвилин. Вихід користувача або зміна даних у передачі призведе до
визнання коду недійсним.
Правильне завершення операції введення переказу повинно призвести до відображення повідомлення
Інструкція прийнята. Відтепер введений переказ з’явиться у списку переказів, що очікують на розгляд, і буде
оброблено на вказану дату в полі Дата операції у вікні Податковий переказ – крок 1/2.
Якщо переказ було направлено в Платіжний кошик, він очікує там авторизації - одноразового або групового
схвалення. Перекази, прийняті з платіжного кошика, переносяться до списку переказів, що очікують на розгляд,
звідки вони потім обробляються.

Переказ валюти
Ввести переказ іноземної валюти в системі можна у вікні Переказ валюти – крок 1/2. Вікно стає доступним після
вибору вкладки РАХУНКИ -> ВИБІР ОБЛІКУ ІЗ СПИСКУ РАХУНКІВ -> ОДНОразовий переказ -> ОБМІННИЙ ПЕРЕЧЕНОК.
Клієнт може здійснити переказ в іноземній валюті як в вітчизняні, так і в іноземні банки (в Європейському Союзі або
за межами Європейського Союзу).
Щоб здійснити переказ іноземної валюти:

◼ Виберіть у меню вкладку Рахунки. Відобразиться список облікових записів. Переказ валюти можна здійснити

тільки з рахунків, на які клієнт отримав відповідну авторизацію в банку, після чого в меню з’явиться вкладка
Переказ валюти. Клієнт повинен вибрати рахунок, з якого він може здійснити переказ. Вихідний переказ з
валютного рахунку (зберігається в іноземній валюті) можливий лише як переказ в іноземній валюті. Ви також
можете здійснити переказ в іноземній валюті з рахунку в злотих (внутрішня валюта), тоді необхідно вибрати
тип валюти. У розгорнутому меню (ліворуч) виберіть Одноразові перекази, а потім – опцію Переказ в іноземній
валюті. Відобразиться вікно Переказ валюти - крок 1/2. Сама програма заповнює номер рахунку відправника.
Дані відправника, тобто власника облікового запису, замінюються програмою за замовчуванням і стають
доступними після натискання кнопки «Дані відправника». Якщо клієнт має в банку послугу редагування даних
відправника, він або вона може ввести інші дані (наприклад, про особу, не пов’язану з рахунком), але сума до
сплати буде списана з рахунку клієнта.
◼ В області На рахунок / Рахунок одержувача:
- після вибору замовлення на рахунок в Європейському Союзі

введіть номер рахунку одержувача (обов'язкове поле). Після введення номера рахунку та переходу до поля
даних одержувача програма автоматично виводить на екран наступні поля: код банку (SWIFT), банк, країна
одержувача. Поля «Номер рахунку» та «Дані одержувача» заповнюються автоматично, якщо одержувач
переказу буде вибрано зі списку зареєстрованих контрагентів, який доступний, натиснувши на піктограму
біля кнопки «Очистити». Ви можете видалити весь номер рахунку, натиснувши кнопку Очистити.
‒
Після вибору замовлення на рахунок за межами Європейського Союзу:
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у полі Код банку (SWIFT) введіть номер банку SWIFT,
у полі Банк - введіть назву банку,
у полі Країна одержувача - введіть країну,
у полі Номер рахунку введіть міжнародний номер банківського рахунку в стандарті IBAN; також можна
скопіювати та вставити номер рахунку одержувача без перших двох символів. Оператор повинен
заповнити ці символи вручну.
Установка прапорця Додати одержувача до бази даних підрядників розширює цю опцію та дає змогу додати
нового одержувача до списку внутрішніх підрядників під час здійснення переказу. Виберіть групу підрядників
зі спадного списку, до якого їх потрібно призначити, а потім додайте короткий опис підрядника для швидкої
ідентифікації.
У області відомостей про операцію:
‒
введіть назву переказу в поле Назва,
‒
у полі Сума введіть суму переказу,
‒
у полі Валюта виберіть тип валюти. Якщо один з рахунків (Відправник або Одержувач) в злотих, а інший
в іншій валюті, відображається таблиця з інформацією про курс обміну, який використовувався під час
операції – залежно від суми транзакції.

Вибір валюти ЄВРО-ЄВРО призводить до того, що додаткова інформація автоматично вибирає
європейський переказ SEPA (європейський переказ, здійснений в банках, що належать до Єдиної зони
платежів у євро), який характеризується тим, що виконання відбувається протягом 1 робочого дня після
дату подання інструкцій, враховуючи час відсікання (у випадку асоціації SGB, є можливість вибрати тип
платежу, як у випадку з переказом SWIFT), витрати розподіляються між замовленнями сторона та
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◼

одержувач (опція SHA). Вибір (з попередньо обраною валютою ЄВРО) типу платежу – ЗА НОЧ –
автоматично вибирає тип переказу SWIFT. Якщо ви обираєте валюту, відмінну від євро-євро, вибирається
переказ SWIFT,
‒
виберіть дату переказу в календарі, ви можете ввести майбутню дату.
У області додаткової інформації:
‒
виберіть тип оплати для SWIFT-переказів: Стандартний / Звичайний (TOMNEXT) або Терміновий /
Прискорений (OVERNIGHT) - час, до якого клієнт може відправити переказ OVERNIGHT, визначається
банком. Після закінчення цього часу відправити переказ не можна – ви не можете побачити цей тип
оплати. Це завжди нормально для передачі SEPA,
‒
вибрати особу, яка покриває комісію та комісію за переказ (наявність окремих позицій залежить від
налаштувань у банку):
•

Одержувач (BEN) - витрати на валютні перекази покриває бенефіціар, тобто одержувач
переказу,

•

Замовник (OUR) - витрати, пов'язані з відправленням переказу, покриває особа, яка замовляє
операцію,

•

◼

◼

◼

◼
◼
◼
◼

Одержувач і замовник (SHA) - витрати, пов'язані з виконанням валютного переказу,
розподіляються між сторонами, які беруть участь в транзакції. Це означає, що особа, яка
надсилає переказ, сплачує комісію у своєму банку, а одержувач переказу покриває витрати,
стягнені його установою та (якщо такі є) банками-посередниками.
Ознайомтеся з умовами проведення валютних розрахунків у певному Банку, натиснувши на посилання «Я
підтверджую, що ознайомився з умовами обслуговування розрахунків в іноземній валюті Банком резидентів
та нерезидентів в електронній системі» і підтвердіть, що я прочитав поточну таблицю зборів і комісій (я
підтверджую, що прочитав поточну таблицю зборів і комісій), поставивши прапорці біля виписок.
Після заповнення полів форми виберіть одну з команд, доступних у вигляді кнопок:
‒
Очистити - видаляє введені дані;
‒
Далі - програма перевіряє правильність введених даних і відкриває наступну сторінку Переказ валюти крок 2/2.
Якщо форма була заповнена, наступним кроком буде перехід у вікно Переказ валюти – крок 2/2, в якому клієнт
ще раз перевіряє правильність введених ним даних. У разі неправильно введених даних ви можете повернутися
до редагування даних за допомогою кнопки «Назад» або перейти до прийому передачі за допомогою кнопки
«Підтвердити», а потім (якщо всі дані заповнені правильно) авторизувати його та натиснути кнопку
«Підписати». щоб виконати перенесення, або Скасувати, щоб повернутися до редакції перенесення. Після
виходу з вікна авторизації передачі (за допомогою кнопки Скасувати)
а якщо деталі переказу не змінюються під час повернення (знову натиснувши кнопку «Далі»), запит на новий
код не формується (у разі авторизації SMS), запам’ятовується номер останнього завантаженого коду. Термін дії
SMS-коду з моменту запиту на введення максимум 10 хвилин. Вихід користувача або зміна даних у передачі
призведе до визнання коду недійсним.
Правильне завершення операції введення переказу призводить до появи повідомлення Інструкція прийнята.
Підтвердження кнопкою ОК. Відтепер введений переказ відображатиметься в списку переказів, що очікують
на розгляд.
Якщо переказ було направлено в платіжний кошик, він чекає там схвалення (один або груповий). Перекази,
прийняті з платіжного кошика, переносяться до списку переказів, що очікують на розгляд, звідки вони потім
обробляються.
Коли в банку здійснюється переказ в іноземній валюті, він зникне зі списку переказів, що очікують на розгляд.
Іноземний переказ може бути вилучений зі списку очікування, інструкції повинні бути авторизовані.

Переказ на власний рахунок
Якщо банку для обслуговування за допомогою Інтернет-банкінгу закріплено більше одного рахунку, система
дозволяє здійснити переказ з вибраного рахунку на інший власний (поточний) рахунок.
Щоб здійснити переказ на власний рахунок:
◼ У меню виберіть пункт Облікові записи. Відобразиться список рахунків, з якого клієнт вибирає рахунок
(клацнувши лівою кнопкою миші на обраному), з якого буде виконуватися операція.

◼

Відобразиться інформація про вибраний обліковий запис. У розгорнутому меню виберіть Одноразові перекази,
а потім опцію Перевести на власний рахунок. Відобразиться вікно Переведення на власний рахунок - крок 1/2.
Програма сама заповнює номер рахунку, з якого буде здійснюватися переказ. За замовчуванням замінюються
дані відправника, тобто власника облікового запису.

◼

У області Рахунок одержувача розгорніть список відповідним власним рахунком, на який буде здійснюватися
переказ. Якщо переказ здійснюється з рахунку в іноземній валюті на рахунок у злотих (валюта конвертується за
курсом купівлі іноземної валюти на момент виконання) або навпаки з рахунку в злотих на рахунок в іноземній
валюті (валюта є перераховані за курсом купівлі іноземної валюти на момент виконання), на веб-сайті з’явиться
відповідна інформація про те, що операція буде розрахована за курсом з Валютної таблиці на момент прийняття
доручення до виконання. Детальні дані про курси валют доступні після натискання тексту Таблиці валют.

◼

У полі «Назва» в області «Деталі транзакції» введіть опис переказу. У заголовок можна вводити такі символи: ()
*:
[]
/\.,+&%$_@;0123456789QAĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTqaąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśxy.vzźxy.
vzźxy.ww Інші видаляються.

◼

Введіть суму переказу в поле Сума.
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◼

Введіть дату операції. Система пропонує поточну дату за замовчуванням, але ви можете змінити її (лише на дату
в майбутньому) за допомогою списку вибору року, місяця та дня або за допомогою календаря, натиснувши на
значок календаря.

◼

Після заповнення полів форми виберіть одну з команд, доступних у вигляді кнопок:
‒

Очистити - видаляє введені дані;

‒

Далі - програма перевіряє правильність введених даних.

◼

Якщо форма була заповнена правильно, ви потрапите у вікно Переведення на власний рахунок - крок 2/2. У вікні
клієнт може перевірити правильність введених даних. У разі помилок можна повернутися до редагування даних
за допомогою кнопки «Скасувати» або, якщо дані введені правильно, перейти до прийому передачі за допомогою
кнопки «Виконати». Переказ на ваш власний рахунок не вимагає авторизації, якщо він не буде перенаправлено в
платіжний кошик. Якщо переказ на ваш власний рахунок потрапляє в платіжний кошик, він потребує авторизації
разом з іншими переказами.

◼

Правильне завершення операції введення переказу має закінчитися відображенням повідомлення Інструкція
прийнята, реф. хххххх Підтвердьте за допомогою кнопки ОК.

Визначені передачі
Визначений переказ корисний, коли у клієнта є одержувачі, для яких він часто здійснює платежі (більше одного разу).
Його можна використовувати в розрахунках з постійними підрядниками (наприклад, електроенергія, оренда, ліцензія
на телебачення). Різниця між звичайним переказом, тобто одноразовим переказом, і визначеним переказом полягає
в наступному:

◼
◼

Виконання передачі зі списку визначених переказів не вимагає авторизації (авторизація вимагає лише
додавання або зміни визначеного передачі).
Вибираючи переказ із попередньо визначеного переліку, просимо вказувати у разі: будь-якого переказу та
переказу до Соціального страхування – назву, суму та дату переказу; податковий переказ - тип ідентифікатора,
ідентифікатор, період розрахунку, ідентифікація зобов'язання, сума, дата операції.

Якщо вибрати вкладку Визначені перекази, автоматично відобразиться вікно зі списком визначених переказів.
Вкладка, вибрана вперше, порожня. Додавання визначеного перенесення викликає його появу в списку. Попередньо
визначений переказ також можна зробити з ощадного рахунку.

Wykonanie takiego przelewu wymaga wcześniejszego zdefiniowania. W tym celu:

◼
◼
◼
◼
◼

Z Listy rachunków należy wybrać numer rachunku, z którego mają być przelewane środki,
Z rozwiniętego menu należy wybrać polecenie Przelewy zdefiniowane,
W oknie Przelew zdefiniowany – krok 1/2 w polu Nazwa przelewu - podać krótką nazwę, która w przyszłości ułatwi
odszukanie danego przelewu na liście przelewów zdefiniowanych,
W obszarze Z rachunku/ Rachunek nadawcy widoczny jest numer wybranego rachunku, program domyślnie
podpowiada dane właściciela rachunku,
W obszarze Na rachunek/Rachunek odbiorcy i Szczegóły operacji w przypadku:
‒
Przelewu dowolnego wpisać numer rachunku odbiorcy (pole wymagane); dane odbiorcy (pole wymagane).
Program automatycznie wypełni pola Numer rachunku i Dane odbiorcy, jeśli odbiorca przelewu zostanie wskazany
z listy zarejestrowanych kontrahentów, która jest dostępna poprzez kliknięcie na ikonkę widoczną obok przycisku
Wyczyść oraz tytuł operacji. Klikniecie w ikonkę lupy wywoła sprawdzenie rachunku na białej liście podatników
VAT. W przypadku kontrahenta, któremu nie został przypisany NIP program wyświetli komunikat NIP podatnika,
Wprowadź NIP i Zatwierdź .
‒

Przelewu do ZUS wpisać indywidualny numer rachunku składkowego oraz podać tytuł operacji.
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Przelewu podatkowego wpisać numer rachunku odbiorcy. Program automatycznie wypełni pole Numer rachunku
jeśli odbiorca przelewu zostanie wskazany z listy zarejestrowanych kontrahentów, która jest dostępna poprzez
kliknięcie na ikonkę widoczną obok przycisku Wyczyść oraz podać: typ identyfikatora, identyfikator, okres
rozliczenia, symbol formularza lub płatności, identyfikację zobowiązania (pole nie jest wymagane).
W obszarze Tytuł przelewu wprowadzać można następujące znaki:
()*:[]/\.,+&%$_@;0123456789QAĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTqaąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwvzżźxy. Inne są
usuwane.
Zapisać definicję przelewu (wymaga autoryzacji).
‒

◼
◼

Każdy przelew zdefiniowany ma swoją nazwę. Aby wykonać dany przelew, wystarczy wybrać jego nazwę z listy przelewów
zdefiniowanych, a następnie podać tytuł, kwotę i datę realizacji przelewu a w przypadku przelewu podatkowego dodatkowo:
typ identyfikatora, identyfikator, okres rozliczenia, symbol formularza lub płatności, identyfikację zobowiązania (pole nie jest
wymagane).
Program
umożliwia wyszukanie
przelewów zdefiniowanych
po nazwie
przelewu, nazwie odbiorcy
i numerze rachunku. Program przyjmie przelew do realizacji nawet, jeżeli dzień realizacji przelewu wypada w dzień wolny.
Przy przelewie zdefiniowanym podatkowym do Urzędu Skarbowego/Izby Celnej można edytować dane nadawcy, typ
identyfikatora oraz identyfikator. Wykonując przelew zdefiniowany, nie trzeba go autoryzować, jest ona potrzebna jedynie w
chwili definiowania i modyfikacji tego przelewu.
Здійснення такої передачі вимагає попереднього визначення. Для цієї мети:

◼
◼
◼
◼
◼

◼
◼

У списку рахунків виберіть номер рахунку, з якого потрібно переказати кошти,
У розширеному меню виберіть команду Визначені передачі,
У вікні «Визначений переказ» – крок 1/2, у полі «Ім’я переказу» – введіть коротку назву, яка полегшить пошук
даного переказу у списку визначених переказів у майбутньому,
У області Від облікового запису / Обліковий запис відправника видно номер вибраного облікового запису,
програма пропонує дані власника облікового запису за замовчуванням,
В області До рахунку/Рахунок одержувача та Деталі операції у разі:
- Будь-який переказ, введіть номер рахунку одержувача (обов'язкове поле); дані одержувача (обов’язкове поле).
Програма автоматично заповнить поля «Номер рахунку» та «Дані одержувача», якщо одержувач переказу буде
вибрано зі списку зареєстрованих контрагентів, який доступний натисканням значка біля кнопки «Очистити» та
назви операції. При натисканні значка збільшувального скла відкриється перевірка рахунку в білому списку
платників податку на додану вартість. У разі підрядника, якому не присвоєно податковий номер, програма
відобразить у повідомленні ідентифікаційний номер платника податків, введе ІП та підтвердить.
- Для переказу в ZUS введіть індивідуальний номер рахунку внеску та вкажіть назву операції.
- Введіть номер рахунку одержувача для податкового переказу. Програма автоматично заповнить поле Номер
рахунку, якщо одержувача переказу буде обрано зі списку зареєстрованих контрагентів, який доступний,
натиснувши на іконку біля кнопки Очистити та вказавши: тип ідентифікатора, ідентифікатор, період розрахунку,
форму. або символ платежу, ідентифікація зобов’язання (поле не обов’язкове).
У області заголовка передачі можна ввести такі символи: () *: [] /\.,+&%$_@;0123456789QAĄBCĆDEĘFGHIJKLMN
ŃOÓPRSŚTqaąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśxy. Інші видаляються.
Збережіть визначення передачі (потрібна авторизація).
Кожна визначена передача має власну назву. Щоб здійснити переказ, просто виберіть його назву зі списку
визначених переказів, а потім введіть назву, суму та дату переказу, а у разі податкового переказу додатково: тип
ідентифікатора, ідентифікатор, період розрахунку, форму або символ платежу, ідентифікація зобов'язання (поле
не обов'язкове). Програма дозволяє шукати перекази, визначені за назвою переказу, іменем одержувача та
номером рахунку.
Програма прийме переказ до виконання, навіть якщо день виконання передачі припадає на вихідний день. За
допомогою визначеного податкового переказу до Податкової служби / Митної палати ви можете редагувати дані
відправника, тип ідентифікатора та ідентифікатор. Здійснюючи певну передачу, вам не потрібно її авторизувати,
це потрібно лише під час визначення та модифікації цієї передачі..

Перекази в очікуванні
У меню «Перекази в очікуванні» відображається список переказів (з рахунка, вибраного зі Списку рахунків), які
очікують на виконання, тобто для зарахування до Банку. Перекази представлені у такому форматі: одержувач (ім’я
одержувача та назва переказу), сума та дата. Крім того, в останньому стовпці є такі команди: детально, змінити,
видалити. Зазвичай це всі перекази з вибраного рахунку з майбутньою датою виконання. Якщо день виконання
визначеного переказу припадає на вихідний, програма прийме його до виконання та помістить до списку переказів,
що очікують на розгляд. Також система на короткий час поміщає перекази з поточною датою операції до списку
переказів, які очікують (час, визначений у Банку) до їх виконання.
Використовуючи стовпець праворуч (деталі, змінювати, видаляти), ви можете:

◼

Перегляньте деталі переказу, що очікує на розгляд, клацнувши поле одержувача потрібного переказу або
клацнувши на деталі в останньому стовпці;

◼

Змінити дані передачі, вибравши команду modify;

◼

Видаліть вибрану передачу, що очікує на передачу, вибравши команду видалення у вікні даних передачі.
Операція видалення вимагає авторизації та схвалення Execute. Програма не дозволяє видалити постійне
замовлення. Постійні доручення можна видалити лише у вікні редагування постійних доручень, дивіться опис у
розділі Замовлення.
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На веб-сайті можна видалити незавершені перекази BlueCash і Express ELIXIR, введені з майбутньою датою, зі списку
переказів, що очікують на розгляд.
ВАЖЛИВО
Якщо переказ занесено як незавершений, то слід пам’ятати, що в день його виконання на рахунку мають
накопичитися відповідні кошти.
Якщо на рахунку немає коштів, переказ не буде здійснено.

постійні накази
Вкладка «Замовлення» пов’язана з певним обліковим записом, вибраним зі списку облікових записів. Це дає
можливість клієнту визначати нові періодичні доручення (звичайні та податкові) та змінювати / видаляти існуючі
постійні доручення, визначені клієнтом у сервісі Інтернет-банкінг. Періодичні розпорядження, визначені
співробітником банку, клієнт може переглядати без можливості модифікації або з можливістю редагування - залежно
від значення відповідного параметра, встановленого в банку.

Додати замовлення
Щоб визначити постійне замовлення для вибраного рахунку, виберіть меню Замовлення, а потім кнопку Додати
замовлення.
У вікні, що з’явиться:
◼ Виберіть тип замовлення з:
‒
періодичні з фіксованою сумою - якщо сума замовлення фіксована і його виконання відбувається через
рівні проміжки часу, виміряні місяцями, наприклад, 15 числа кожного місяця. Дата першого замовлення
має бути призначена принаймні на завтра. Ви можете встановити дату останнього виконання, ідентичну
даті наступного виконання,
‒
з графіком - якщо наступні суми замовлень і терміни виконання не є постійними та циклічними та
вимагають визначення індивідуального графіка платежів. Клієнт сам складає графік платежів, вказуючи
дати та суми, які планується виконати,
◼ В області Від рахунку / Обліковий запис відправника система автоматично замінює дані облікового запису,
вибраного клієнтом, ім'я відправника та дані адреси можна змінити,
◼ В обох випадках заповніть дані одержувача замовлення в області На рахунок / Рахунок одержувача та назву в
області Деталі транзакції (подібно до введення будь-якого переказу),
◼ Якщо ви визначаєте регулярне замовлення з фіксованою сумою, то:
‒
Введіть суму замовлення в поле Сума,
‒
Введіть дату першого платежу та день місяця кожного платежу в поле Наступна дата виконання,
‒
Визначте тривалість у місяцях періоду між послідовним виконанням замовлення в полі Jump (кожні
скільки місяців),
‒
Вкажіть дату закінчення замовлення, тобто дату останнього виконання,

◼

Якщо замовлення визначено згідно з графіком, то:
‒
Введіть наступні суми платежів та дати їх виконання;
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Підтвердіть кожен елемент командою Додати елемент розкладу. Побудований графік замовлення зняття
коштів з рахунку буде видно в області Розклад,

Правильно введені дані завдання необхідно зберегти за допомогою команди Зберегти. Перевірте правильність
наведених даних і за допомогою кнопки Підтвердити перейдіть до авторизації замовлення та підтвердіть
рішення про додавання нового замовлення до списку замовлень командою Підписати. Після виходу з вікна
авторизації замовлення (за допомогою кнопки «Скасувати») і без зміни даних замовлення після повернення
(знову за допомогою кнопки «Підтвердити») запит на новий код не формується (у разі авторизації SMS), номер
запам’ятовується останній завантажений код. Термін дії SMS-коду або з моменту запиту на введення не більше
10 хвилин. Вихід користувача або зміна даних при передачі робить код недійсним,
Ви можете змінити визначення існуючого замовлення, вибраного зі списку замовлень. Для цього натисніть
назву вибраного замовлення або номер рахунку одержувача та скористайтеся командою «Редагувати» у вікні
«Дані замовлення». Внесіть зміни, збережіть їх Зберегти, перевірте правильність змінених даних і
скористайтеся кнопкою Застосувати. Після виходу з вікна авторизації зміни замовлення (за допомогою кнопки
«Скасувати») і без зміни даних замовлення після повернення (знову за допомогою кнопки «Підтвердити») запит
на новий код не формується (у разі авторизації SMS), номер останнього завантаженого коду запам’ятовується.
Термін дії SMS-коду з моменту запиту на введення максимум 10 хвилин. Вихід користувача або зміна даних у
передачі призведе до визнання коду недійсним. Виберіть Підписати та авторизуйте операцію. Постійні
доручення, розміщені в офісі банку, не можна редагувати чи видаляти, їх можна лише переглядати,
Ви можете видалити визначення існуючого замовлення, вибраного зі списку замовлень. Для цього клацніть (на
імені замовлення або номері рахунку одержувача) замовлення, а потім скористайтеся командою Видалити.
Підтвердьте рішення про видалення визначення за допомогою команди «Затвердити» та авторизуйте
замовлення. Після виходу з вікна авторизації видалення замовлення (за допомогою кнопки «Скасувати») і без
зміни даних замовлення під час повернення (повторним використанням кнопки Підтвердити) запит на новий
код не формується (у разі авторизації SMS), запам’ятовується номер останнього завантаженого коду. Термін дії
SMS-коду з моменту запиту на введення максимум 10 хвилин. Вихід користувача або зміна даних у передачі
робить код недійсним. Постійні доручення, розміщені в офісі банку, не можна редагувати або видаляти, їх можна
лише переглядати.

Відповідальність за виконання доручень несе Банк – окремі доручення виконуються відповідно до визначеної дати
виконання.
До останньої дати оплати постійного доручення клієнту надсилається повідомлення про періодичне завершення
замовлення (повідомлення генеруються за стільки днів до події, скільки встановлено в банку).
У разі замовлення за власним обліковим записом спочатку потрібно встановити параметр Увімкнути переказ на той
самий рахунок у НАЛАШТУВАННЯ -> ПЕРЕДАЧИ.

Додайте податковий запит
Щоб визначити податковий ордер для вибраного облікового запису, виберіть меню Замовлення, а потім кнопку
Додати податковий ордер.
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У вікні, що з'явиться:
◼ вибрати вид податкового перерахування: до податкової / митної палати або до інших податкових органів,
◼ заповніть обліковий запис відправника, система автоматично замінює дані облікового запису, вибраного
клієнтом, ім'я відправника та дані адреси можуть бути змінені,
◼ виберіть тип форми,
◼ заповнити деталі операції: тип ідентифікатора, ідентифікатор, період розрахунку, ідентифікація зобов'язання,
сума, дата виконання наступного замовлення, стрибок - кожні, скільки місяців має виконуватися замовлення
та дата останнього виконання.

Історія
Вкладка Історія пов’язана з вибраним рахунком, депозитом, позикою. За замовчуванням відображається облікові
операції за останні 14 днів, якщо клієнт не встановив інше (НАЛАШТУВАННЯ -> РАХУНКИ -> КІЛЬКІСТЬ ДНІВ ІСТОРІЇ
- можливість вставки від 1 до 14 днів). Історія стосується рахунку, депозиту, позики, вибраних відповідно в меню
Список рахунків / Список депозитів / Список позик. Крім того, він дозволяє експортувати список у файли форматів
CSV, XLS, PDF, ELIXIR, VideoTel, визначений файл (файл визначається в НАЛАШТУВАННЯ -> ПАРАМЕТРИ -> ПАРАМЕТР:
ФОРМАТ ЕКСПОРТУВАННОГО ФАЙЛУ -> ВИЗНАЧЕНИЙ ФАЙЛ) . Файли доступні після натискання кнопки Підсумок,
розташованої в нижньому правому куті списку операцій, виконаних за певний період.
Сортування даних у таблиці
Натискання на назву стовпця відсортує дані в таблиці відповідно до вмісту цього стовпця. У той же час відображається
стрілка (↑; ↓), щоб показати, як відсортовано:
◼ стрілка вгору означає, що стовпець відсортовано в порядку зростання,
◼ стрілка вниз означає, що стовпець відсортовано в порядку спадання.
Другий клік на заданому стовпці змінює напрямок сортування.
Коли ви виберете вкладку «Історія» у меню «Список облікових записів», програма розгорнеться, щоб включити такі
параметри:
◼ Проведені операції
◼ Заблоковані кошти
◼ Підйомники
◼ Виписка у форматі JPK
◼ Перекази іноземної валюти
Серед перерахованих операцій у таблиці можна вибрати потрібні операції, позначивши квадрат зліва від операції. Ви
можете вибрати / скасувати вибір усіх операцій у таблиці одним клацанням миші / вибравши квадрат у заголовку
таблиці.
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ибравши вкладку Історія з меню «Депозити та позики», програма буде розширена за допомогою «Виконані операції»,
«Виписки», «Виписки» у форматі JPK.

Проведені операції
Першим кроком для отримання інформації про виконані операції є вибір інтервалу часу, протягом якого операції
мають відображатися. У вікні Історія виконаних операцій можна визначити область:
уточнення кількості останніх днів, які будуть охоплені історією: З останніх ... днів; місяців;
надання граничних дат («Від» «До»); діапазон дат сягає 10 років назад, але не забудьте звузити діапазон дат у фільтрі,
що полегшить пошук відповідних операцій;
уточнення виду операції: «усі», «усі, крім платежів на віртуальні рахунки», «списання рахунку», «списання рахунку,
крім комісії», «зарахування рахунку», «зарахування рахунку за винятком роздільні платежі», «розрахунки готівкою»,
«вклади в банкоматах», «комісійні», «автоматичні зняття», «розділені платежі», «розділені платежі – сума ПДВ»;
введення назви підрядника в текстове поле. Система автоматично заповнить поле з номером рахунку підрядника,
якщо контрагента буде обрано зі списку зареєстрованих контрагентів, який доступний натисканням значка біля поля
Текст.
визначення діапазону сум («Від суми; До суми»);
визначити кількість елементів, що відображаються на сторінці (10,25,50,100).
Після визначення необхідних параметрів фільтрації натисніть кнопку Пошук. На екрані відобразяться операції у
вигляді таблиці (якщо такі операції відбувалися на вибраному рахунку). Тоді ви можете: отримати доступну детальну
інформацію про конкретну вибрану операцію, натиснувши на її назву (Виконавець/Назва), видиму у списку операцій.
Тоді ви можете:

◼

переглянути всі дані відправника - номер рахунку, банк, дані відправника;

◼

переглянути всі дані одержувача - номер рахунку, банк, дані одержувача;

◼

переглянути деталі операції: назва, сума, дата - відправлення, валюта, проводка, створення бухгалтерського
документа (з точним часом); Номер для посилань; тип; додаткова інформація - залишок після операції та
нарахована комісія;

◼

зробіть переказ ще раз - кнопка Повторити (замовлення, Sorbnet, BlueCash, Exspress Elixir), за замовчуванням для
переказу встановлено стандартний переказ - однак ви можете вибрати інший з інших доступних переказів. При
повторному переказі неможливо змінити / відредагувати номер рахунку одержувача.
Увага! Неможливо підзарядити одноразовий, визначений, циклічний телефон з історії;

◼

виконати замовлення - за допомогою кнопки Створити замовлення можна перейти до форми даних замовлення,
де визначаються нові замовлення для вибраного рахунку (детальна інформація щодо визначення замовлення розділ Замовлення);

◼

інформація відображається за допомогою кнопки Підтвердити - можна роздрукувати - Друк; переглянути його у
форматі PDF або надіслати на адресу електронної пошти, вказавши адресу у відображеному полі;
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◼

можна роздрукувати список вибраних операцій - кнопка підтвердження (кнопка буде розширена командами:
PDF або Print), або експортувати - кнопку Підсумок у такому форматі: PDF, CSV, XLS, ELIXIR, Video Tel, Визначений
файл (відповідно до ваших власних налаштувань параметрів - вкладка НАЛАШТУВАННЯ -> ПАРАМЕТРИ ->
ФОРМАТ ЕКСПОРТУВАННОГО ФАЙЛУ).

Формати заяв (Type1 або Type2), колонка "Анотації" видима / не відображається на роздруківці
і «Баланс» можна отримати, скориставшись у бічному меню НАЛАШТУВАННЯ -> РОЗдруківки ТА ФАЙЛИ -> ФОРМАТ
ВИПИТАННЯ -> ЗМІНИТИ ТА «СТОПЦЕЦЬ» БАЛАНС «/» ПРИМІТКИ «ЩОДО ВИПИСАННЯ».
Щоб відкрити документ, збережений у форматі PDF, потрібен Adobe Acrobat Reader або інша програма, яка може
читати файли в цьому форматі. Встановіть поточну версію Adobe Acrobat для вашої операційної системи.
Програму (безкоштовно) можна завантажити з веб-сайту виробника, натиснувши піктограму Adobe Acrobat Reader
або
безпосередньо
ввівши
URL-адресу
веб-сайту
в
адресному
рядку
веб-браузера:
http://get.adobe.com/reader/otherversions /
Додаткову
інформацію
про
Adobe
Reader
http://www.adobe.com/pl/products/reader/faq.html

можна

знайти

на

веб-сайті,

наприклад,

Блокування коштів
Меню блокування коштів доступне в результаті вибору будь-якого облікового запису з меню СПИСОК РАХУНКОВ ->
ІСТОРІЯ і дозволяє переглядати блокування, якщо такі були розміщені на відображеному рахунку. У вікні Список
блокад у таблиці відображаються блокади з такими даними: Дата операції - дата блокування, Дата завершення - дата
закінчення блокування (для блокади судового виконавця це пусте поле), заповнене для блокування карток, Опис
блоку - a короткий опис блокування та його типу (наприклад, судовий виконавець, картка чи інше), Сума, Тип - тип
блокування. Ви можете роздрукувати відображену інформацію за допомогою кнопки «Друк».

Якщо арештований банківський рахунок зберігається в іноземній валюті, програма зменшить наявні кошти на
рахунку на суму конвертованого блоку:
купівля валюти за курсом НБП (відповідно до ст. 889 (1) ГПК), якщо таблицю С курсів НБП отримано в банку,
за середнім курсом валюти на момент блокування, якщо таблицю А курсів НБП отримано в банку.

Екстракти
Меню «Виписки» доступне в результаті вибору будь-якого облікового запису в меню СПИСОК РАХУНКІВ -> ІСТОРІЯ ->
ВИПИТАННЯ. У вікні Виписки відображається список виписок вибраного рахунку у вигляді таблиці з такими даними:
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Позначивши поля в першому стовпці для вибраного/кожного оператора, можна надрукувати або експортувати
один/кілька заяв одночасно. Ви можете вибрати / скасувати вибір усіх операцій у таблиці одним клацанням миші на
квадраті в заголовку таблиці.
Номер виписки та діапазон дат (від, до) - показує номер наступної виписки, створеної в Банку за період, в якому була
складена виписка; в ньому може не бути жодних операцій, якщо такі операції не проводилися з обраного рахунку в
певний період;
Крім того, ви можете шукати відповідну виписку за необхідною цифрою та календарним роком, ввівши відповідні
значення у фільтр, а потім скориставшись кнопкою Пошук. В результаті з’явиться вікно Statements з необхідною
інструкцією.
Під таблицею за допомогою кнопок «Експортувати вибрані» або «Друкувати вибрані» (аналогічно для окремого
оператора «Експорт/Друк») можна вибрати, чи потрібно друкувати вибрані (вибрані) витяги з таблиці чи
експортувати у файл у вибраному форматі. Після вибору «Експортувати» відобразяться можливі доступні формати
(PDF, MT940, VideoTel, Elixir, CSV, XLS, визначений файл, XML, MT940 MultiCash), в яких можна зберегти вибрану
виписку. Для відкриття PDF-документа потрібен Adobe Acrobat Reader (безкоштовну програму можна завантажити з
веб-сайту виробника з Інтернету) або будь-який інший, який може читати файли в цьому форматі. Формати PDF,
MT940, VideoTEL, Elixir, CSV, XLS, файл, визначений користувачем, XML використовуються для надсилання виписок до
систем обліку малого бізнесу. Детальний опис формату заяв можна знайти в розділах:
- ДОДАТОК 2. Структура виписки у форматі MT940;
- ДОДАТОК 4. Структура формату Elixir 0; ДОДАТОК 5. Структура формату CSV (масові платежі);
- ДОДАТОК 6. Експорт у форматі XLS, ДОДАТОК 8. Структура експортованого формату XML.
У разі експорту окремі витяги експортуються в стиснений ZIP-файл у разі вибору опції «Окремі файли, стиснуті в один
ZIP-файл» або експортуються в один файл - значення параметра «Один файл без стиснення»
Для виписки з нульовою кількістю операцій доступна опція експорту у файл PDF та роздруківки із залишками, тоді як
експорт у MT940 та VideoTel недоступний (відображається відповідне сповіщення).
Залежно від налаштувань (вкладка Налаштування -> Роздруківки та файли) роздруківка виписки може мати різні
форми. Детальний опис в пункті Роздруківки та файл.

Виписка у форматі JPK
Єдиний контрольний файл (JPK) дозволяє швидко та безпечно передавати податковим органам інформацію про
ведені облікові записи ПДВ. Дані використовуються для податкової перевірки.
JPK – це збірка даних з податкових книг та бухгалтерських регістрів платника податків. Дані з обліку купівлі-продажу
ПДВ у форматі Єдиного контрольного файлу надсилаються без запиту щомісяця до 25 числа місяця.
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Вікно «Заява» у форматі JPK (РАХУНКИ -> ВИБРАНИЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС -> ІСТОРІЯ -> ЗАЯВА У ФОРМАТІ БЕЗПЕКИ)
дозволяє вибрати:
◼ назва відповідної для клієнта податкової служби. При першому відкритті вкладки вкажіть відповідну податкову
інспекцію, якщо вона раніше не була надана для обраного банківського рахунку, то вона вже буде замінена;
◼ дати (From date - To date);
◼ мета подання.
Кнопка Generate JPK file дозволяє відкрити або зберегти файл (за замовчуванням - Office XML Handler).

Перекази іноземної валюти
Меню Перекази іноземної валюти доступне в результаті вибору будь-якого рахунку з меню СПИСОК РАХУНКОВ ->
ІСТОРІЯ. У вікні Перелік валютних переказів відображається перелік виконаних та проведених іноземних переказів
на рахунки вітчизняних та іноземних банків. Щоб отримати вичерпну інформацію про валютні перекази, ви можете
скористатися такими фільтрами:

◼
◼
◼
◼
◼
◼

Z останній часовий діапазон;
дати краю («Від» «До»);
тип операції: (Тип: завершено, відхилено, очікує на розгляд);
назва підрядника (Текст);
діапазон сум («Від суми», «До суми»);
кількість відображених елементів на сторінці (10, 25, 50 100).

Дійте так само, як і в розділі Історія -> Виконані операції.

Поповнення
Ви можете поповнити рахунок мобільного телефону за допомогою форми у вікні Поповнення.

Після вибору рахунку, з якого буде стягнута сума поповнення, необхідно:
◼ виберіть опцію ПОДОБАЧЕННЯ -> ОДНОразово,
◼ виберіть оператора, в мережі якого працює поповнений номер,
◼ виберіть або введіть (залежно від пропозиції оператора) суму поповнення,
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введіть номер телефону двічі. Це також захист від неправильного введення номера. Якщо постачальника
телефонних послуг було змінено на той самий номер телефону, виберіть оператора, в мережі якого на даний
момент працює цей номер, зі спадного списку,
перевірте твердження, прочитавши Положення: Я прочитав Правила послуги миттєвого передплаченого
поповнення телефону, що надається Blue Media S.A. і я приймаю положення та умови, що містяться в ньому; Я
хочу, щоб послуга була надана негайно, а поповнення було здійснено відразу після її замовлення, що призведе до
втрати права відмови від договору, а я є резидентом Республіки Польща.

Проходячи далі, клієнт може перевірити правильність введених даних.
На останньому кроці операція авторизується. Наказ буде направлено на виконання. Сума з’явиться на рахунку
мобільного телефону від кількох секунд до кількох хвилин.
На вкладці ПОДОБАЧЕННЯ -> ВИЗНАЧЕНА -> ДОДАТИ ПОДОБАЧЕННЯ можна ввести попередньо визначене
поповнення. Вкладка, відкрита вперше, порожня (поповнення не визначено). Щоб додати поповнення, необхідно:
◼ скористайтеся кнопкою Додати поповнення,
◼ виберіть оператора,
◼ введіть номер телефону двічі,
◼ назва поповнення,
◼ необов’язкова коротка назва.
На наступному кроці ви можете перевірити правильність введених даних і натиснути «Далі», щоб прийняти визначене
поповнення та авторизацію. Додавання визначеного поповнення значно скорочує час виконання операції
поповнення. Потім поповнення буде обмежено введенням суми, прийняттям Правил і схваленням операції (без
необхідності авторизації). Якщо замовлення на поповнення телефону було розміщено в офісі банку в опції «на
вимогу», воно буде видно у вкладці «Поповнення» -> «Визначено».
Також можна визначити циклічне поповнення (вкладка ПОДОПОЛНЮВАННЯ -> ЦИКЛИЧНИЙ -> ДОДАТИ
ПОДОБАЧЕННЯ). Як і в двох інших варіантах:
◼ виберіть оператора зі спадного списку,
◼ вказати суму циклічного поповнення,
◼ введіть номер телефону двічі,
◼ встановити графік платежів (дата наступного виконання - автоматично замінюється дата наступного робочого
дня, стрибок - кожні скільки місяців, дата останнього виконання),
◼ прийняти положення.
Наступним кроком є перевірка правильності введених даних та авторизація. Можна змінити циклічне поповнення
(кнопка «Змінити» - можна змінити оператора, суму поповнення, дати виконання). При необхідності ви також можете
видалити циклічний долив. Порядок повторного поповнення можна визначити в сервісі Інтернет-банкінг або
відправити в банк. Циклічне поповнення є зручною формою, оскільки не вимагає додаткових дій з боку клієнта
(працює як замовлення).
Рахунок на поповнення
Якщо ви хочете отримати рахунок на поповнення, вам потрібно один раз зареєструвати свої дані на
https://zasilenia.faktura.pl, вказавши номер телефону для поповнення. Ви можете отримати електронний рахунокфактуру або традиційний рахунок-фактуру, в обох випадках надісланий на адресу електронної пошти, зазначену під
час реєстрації даних. Рахунок-фактура надійде на вашу електронну скриньку протягом максимум 24 годин. Рахунок
виставлено Blue Media. Рахунок-фактура виставлятиметься автоматично після кожного поповнення. Ви можете мати
багато зареєстрованих номерів, на поповнення яких щоразу виставлятиметься рахунок.

Платіжний кошик
За допомогою вкладки Платіжний кошик ви можете перейти до списку переказів, які були спрямовані в Платіжний
кошик під час їх створення. При першому використанні список порожній.
Увага! Якщо є кілька рахунків, з яких можна здійснювати перекази, кожен з них має свій платіжний кошик. Одноразові
перекази (будь-які, ZUS, податкові, валютні та на власний рахунок) з вибраною функцією Додати переказ до
платіжного кошика потрапляють до кошика рахунку, з якого вони були підготовлені.
Перекази у вікні «Кошик платежів» можна вибрати / зняти вибір у будь-якій конфігурації, щоб видалити їх окремо /
в групах або прийняти їх, авторизуючи замовлення.
Перелік операцій відображається в такій системі: вибір - колонка для відмітки операцій, дата операції, номер рахунку
+ адресні дані одержувача, назва, сума. Натискання на мітку стовпця (наприклад, дані одержувача) дозволить вам
організувати перекази в алфавітному порядку або за зростанням/зменшенням за сумою або датою транзакції.
Для підвищення пильності при здійсненні переказів на рахунки одержувачів, які раніше не були внесені до списку
контрагентів, рахунок виділено червоним кольором. Після наведення курсору на номер рахунку з'явиться така
інформація:
Клієнт не зможе відправити переказ у платіжний кошик контрагенту, дані якого раніше не були додані до списку
контрагентів, якщо ця опція була заблокована в банку. Відобразиться відповідна інформація:
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За допомогою вкладки Імпорт переказів ви можете імпортувати в Кошик платежів перекази з зазначеного файлу.
Перед імпортуванням виберіть формат файлу (ELIXIR-0, Video TEL, визначений файл, прямі дебети CitiDirect) і
кодування символів із запропонованих у спадному списку. Зверніть увагу, що операція буде імпортована в кошик
облікового запису, зазначеного у файлі як відправника.
Увага! Програма перевіряє права оператора здійснювати перекази на індивідуальні рахунки відправника імпортних
переказів (для дебетових рахунків). Якщо немає авторизації на здійснення переказів хоча б на один рахунок
імпортованих переказів, з’явиться таке повідомлення про помилку: Помилка імпорту переказів (номер рядка: 1).
Немає
права
додавати
та редагувати
власні
перекази
за
номером рахунку відправника:
66555500000000111111111111 »і імпорт виконуватися не буде. Права для оператора встановлені в банку.
У платіжному кошику, натиснувши дані одержувача або номер рахунку, ви можете переглянути деталі переказу рахунок, з якого здійснено платіж, на який рахунок, а також деталі операції, тобто назву переказу, сума і дата
операції.
Програма перевіряє та перевіряє, чи залишаються певні перекази в платіжному кошику і чекають на затвердження
протягом 30 днів. Якщо вони є, то генерується відповідне повідомлення, яке з’являється після входу в список
повідомлень:

Така інформація допомагає контролювати та перевіряти перекази – чи є якісь платежі, які очікують на схвалення, які
залишилися поза увагою оператора та мають бути здійснені.

Відкрийте новий обліковий запис
Опція Відкрити новий рахунок дає змогу створити для власних потреб новий рахунок із доступних типів рахунків у
банку, наприклад, ощадний рахунок або рахунок в іноземній валюті.

Дії для відкриття нового поточного або ощадного рахунку такі ж:
◼ У меню виберіть пункт Рахунки та вкажіть обліковий запис, з якого буде виконуватися операція. Потім
натисніть на меню: Відкрити новий обліковий запис. Відкриється вікно Доступні типи облікових записів, у
якому вкажіть, який обліковий запис ви хочете відкрити.
◼ У вікні Відкрити новий рахунок - крок 2/3 відобразиться така інформація: прив'язаний обліковий запис і деталі
нового рахунку, а також виписка про те, що ви ознайомилися з Положенням, яку необхідно вибрати.
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Кнопка «Підтвердити» переведе вас у вікно «Відкрити новий рахунок» - крок 3/3, де ви авторизуєте замовлення та
схвалюєте відкриття нового рахунку. Програма видасть повідомлення про коректно виконану операцію.Інструкцію
прийнято, що необхідно підтвердити кнопкою ОК.
Щойно відкритий рахунок буде поміщено в список рахунків з нульовим залишком. Щоб внести кошти на цей рахунок:
У меню виберіть опцію: Рахунки -> зі списку рахунків, виберіть будь-який поточний рахунок або ROR (кошти будуть
перераховані з цього рахунку на новий рахунок).
Якщо переказ коштів на встановлений рахунок здійснюється рідко або одноразово, то в розширеному меню Рахунки
виберіть: Одноразові перекази -> Переказ на власний рахунок,
В області З рахунку в полі Рахунок відправника буде відображено рахунок, з якого будуть перераховані кошти на
новий рахунок.
В області рахунку одержувача в полі Номер рахунку розгорніть доступний список рахунків і вкажіть відповідний
рахунок (відкритий новий рахунок). Подальша процедура як в описі Одноразовий переказ Переказ на власний
рахунок.
Якщо на встановлений рахунок відбуваються часті перекази, то виплату коштів можна здійснити за допомогою опції
Визначений переказ Додати безкоштовний переказ. Подальша процедура, як в описі визначених переказів.
Після вибору нового облікового запису в меню «Облікові записи» відобразиться вікно «Інформація про обліковий
запис», у якому доступні кнопки, вже відомі з інших вікон: «Перейменувати», «Друк», «Скасувати». Доступ до історії
відкритого ощадного рахунку є – шляхом вибору опції Історія в бічному меню.
Примітка: стосується ощадних рахунків: з відкритого рахунку єдиною операцією, яку можна виконати, є переказ
коштів на відповідний розрахунковий рахунок, тобто визначені перекази, опція доступна в бічному меню.
У вікні «Визначені перекази», що з’явиться, виберіть із таблиці команду «Власний платіж», яка перенаправить її у
вікно «Визначені перекази» - крок 1/2, в якому програма замінює рахунки для переказу, назву операції «Власний
платіж» за замовчуванням. а дата переказу - поточний день. Необхідно ввести лише суму переказу. За допомогою
кнопки Очистити ви можете змінити назву на власну, ввести іншу суму та вказати іншу дату переказу. Підтвердьте за
допомогою кнопки «Далі», перейдіть до вікна «Будь-який визначений переказ» - крок 2/2, тут відображається
інформація про переказ та додаткові можливі комісії (наприклад, комісія). Кнопка Виконати підтверджує переказ з
ощадного рахунку на пов’язаний ROR або поточний рахунок без авторизації. Натиснувши кнопку «Скасувати», ви
можете повернутися до вікна «Визначена передача» - крок 1/2.

Обслуговування PayByNet
Сервіс дозволить зручно та швидко оплачувати онлайн-покупки, а також допоможе сплатити комісію, необхідну для
офіційних справ, безпосередньо зі свого облікового запису в Інтернеті. Завдяки PayByNet ви можете здійснювати
транзакції в будь-який час дня і ночі, а також у вихідні дні. Гарантією здійснення такого платежу є Національна
розрахункова палата (КІР) – оператор послуги PayByNet. Переказ здійснюється безпосередньо між рахунком клієнта
в банку (замовника) і рахунком магазину або офісу (одержувача). Інтернет-магазин або електронний офіс отримує
інформацію про платіж до того, як гроші фактично надійдуть на його рахунок, відразу після того, як клієнт приймає
платіж.
Щоб скористатися послугою:
1.

Виберіть товар в інтернет-магазині - виберіть, прийміть і додайте в кошик (у магазині має бути включений
сервіс PayByNet).

2.

Виберіть спосіб оплати PayByNet. Ви будете перенаправлені на веб-сайт PayByNet (після використання кнопки
Redirect)

3.

З'являться такі вікна з даними транзакцій:
◼ коротке ім'я одержувача,
◼ Ідентифікатор платежу,
◼ Сума транзакції,
◼ Дата і час, до яких повинен бути прийнятий платіж, щоб транзакція була здійснена.
посібник користувача |

strona 44

Онлайн-сервіс облікових записів

NICOLAUS BANK

У цьому вікні виберіть банк, в якому у вас є онлайн-банківський рахунок, і підтвердіть вибір банку/оператора,
натиснувши кнопку Підтвердити. Якщо ви забули вибрати банк, з’явиться повідомлення Будь ласка, виберіть
банк.
4.

Ви будете перенаправлені на веб-сайт вибраної послуги інтернет-банкінгу.

5.

У вікні, що з’явиться, ви входите на веб-сайт свого банку. На сайті є додаткова анотація, оплатою займається
PayByNet.

6.

Після входу в систему відображаються автоматично заповнені дані для переказу, зокрема: ідентифікаційний
номер одержувача, його назва та адреса, а також назва платежу. Така дія захищає банк і клієнта від помилок. Ви
можете вирішити, з якого рахунку платити, ви також можете здійснити платіж із ощадного рахунку. Тепер
просто прийміть його, натиснувши кнопку Прийняти.

7.

У вікні PayByNet 2/2 Payment ще раз відображаються введені дані, які ви можете додатково перевірити. Якщо
дані правильні, ви авторизуєте замовлення та натискаєте кнопку Підтвердити. Після цього буде згенеровано
таке повідомлення: Платіж прийнято. Злиття з Банком завершено. Щоб скористатися веб-сайтом, увійдіть
знову або перейдіть на веб-сайт магазину.

8.

Тепер банк надсилає в магазин інформацію про те, що клієнт здійснив платіж.

9.

Магазин може приступити до виконання замовлення..

Обслуговування PayByLink
1.
2.

Послуга PayByLink була розроблена спеціально для клієнтів, які хочуть ефективно
і швидко перерахувати гроші продавцю відповідно до найвищих стандартів безпеки. Такий спосіб оплати
зручний і економить час клієнта. Він заснований на автоматичному виконанні платежів в інтернет-банкінгу, що
дозволяє здійснювати оплату сум безпосередньо з рахунку. Оператором послуги PayByLink є Blue Media.
3. Щоб скористатися послугою:
4. 1. Виберіть товар в інтернет-магазині - позначте і додайте в кошик (у магазині повинен бути включений сервіс
PayByLink).
5. 2. Перейдіть до оплати, вибравши спосіб оплати - PayByLink.
6. 3. Платіжний шлюз Blue Media переспрямує вас на сторінку входу в банк, де ви ввійдете.
7. 4. Після входу в систему реквізити переказу заповнюються автоматично, тому в них не закрадається жодних
помилок.
8. 5. Крім авторизації транзакції - всі деталі переказу заповнюються автоматично - більше нічого заповнювати не
потрібно.
9. 6. Після успішної авторизації ви будете перенаправлені на сайт платіжного шлюзу або магазину.
10. 7. Після завершення транзакції ви отримуєте інформацію про те, що кошти були зараховані правильно..

ДЕПОЗИТИ
ДЕПОЗИТИ - опція відображає список поточних депозитів. Після встановлення прапорця Показувати ліквідовані
депозити буде відображатися інформація про ліквідовані депозити.
До списку вкладів входять: назва вкладу, номер рахунку, процентна ставка, валюта вкладу, залишок, дата погашення
(тобто дата, коли депозит буде продовжено або закрито).
У момент вибору депозиту відобразиться вікно з деталями про депозит.

У вікні відображається така інформація: дані власника, назва вкладу, номер рахунку, валюта, тип вкладу, відсоткова
ставка, дата відкриття вкладу, дата погашення вкладу, період вкладу (на який був укладений вклад), поточні відсотки,
відсотки в кінці , баланс.
Крім того, є кнопки закриття депозиту, Перейменувати, Друк.
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Бічне меню програми буде розширено наступними вкладками, що забезпечить повне обслуговування вибраного
облікового запису:
◼ Відкрити строковий депозит
◼ Історія, опція відображається після вибору конкретного депозиту

Відкриття депозиту
Депозит можна відкрити лише у тій валюті, в якій ведеться пов’язаний рахунок (тобто депозит у євро
можна відкрити лише з рахунку, що зберігається в євро тощо).
Щоб відкрити депозит:
У розгорнутому меню зліва виберіть вкладку ДЕПОЗИТИ -> ВІДКРИТИ ДЕПОЗИТ;
Потім виберіть рахунок, з якого будуть перераховані кошти на депозит (крок 1/4). Цей рахунок буде
прив’язано до депозиту;
Виберіть тип депозиту, який потрібно відкрити (крок 2/4);
У вікні Відкриття депозиту - крок 3/4 визначте параметри депозиту - суму депозиту.
Увага! Заявлена сума депозиту повинна:
‒
бути в межах заданого діапазону: мінімальний/максимальний ліміт суми депозиту,
‒
у разі деяких інвестицій бути кратним заданій вартості;

◼
◼

◼
◼
◼

вибрати тип вкладу – чи буде депозит автоматично поновлюватися після закінчення терміну вкладу чи ні;
позначте місце нарахування відсотків - залежно від типу вкладу ви можете визначити місце, куди нараховувати
відсотки за вкладом. Якщо вибрано опцію нарахування відсотків до залишку вкладу, то сума вкладу буде
збільшена на відсотки, в іншому випадку (опція до залишку на рахунку) відсотки будуть нараховані на рахунок,
з якого було відкрито вклад;
Варіанти: продовження депозиту та нарахування відсотків на залишок депозиту чи рахунку доступні чи ні,
залежно від типу щойно відкритого вкладу.
прочитайте Положення про депозити та прийміть їх умови, поставивши прапорець «Я ознайомився зі змістом
положення», «Підтверджую отримання інформаційного листа для вкладників»
перевірити процентну ставку - перед її прийняттям можна перевірити (залежно від типу вкладу) процентну
ставку за вкладом.
Підтвердьте за допомогою кнопки «Далі».
У вікні, що з’явиться далі: Відкриття депозиту – крок 4/4, перевірте правильність даних депозиту та перейдіть
до кнопки Підтвердити для авторизації. Після виходу з вікна авторизації передачі (за допомогою кнопки
«Скасувати») і без зміни даних передачі після повернення (знову за допомогою кнопки «Підтвердити») запит на
новий код не формується (для авторизації SMS), номер останнього завантаженого коду запам'ятовується.

Відкритий депозит буде автоматично внесено до списку депозитів, які обслуговує Інтернет-банкінг.
Щойно відкритий депозит буде додано до списку вкладів у головному меню – Депозити.
Ви можете переглянути деталі будь-якого депозиту, доступного на веб-сайті, як онлайн, так і в штаб-квартирі банку.
Для цього виберіть (головне) меню Депозит, відобразиться Список депозитів. Потім натисніть на номер депозитного
рахунку (як у випадку з іншими рахунками).
Сортування даних у таблиці:
натискання на назву стовпця відсортує дані в таблиці відповідно до вмісту цього стовпця. У той же час відображається
стрілка (↑; ↓), щоб показати, як вона була відсортована:
◼ стрілка вгору означає, що стовпець відсортовано в порядку зростання,
◼ стрілка вниз означає, що стовпець відсортовано в порядку спадання.
Другий клік на заданому стовпці змінює напрямок сортування.

Припинення депозиту
У меню Список депозитів натисніть на вибраний депозит, який буде ліквідовано;
Виберіть команду Закрити депозит;
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Виберіть рахунок (кнопка Змінити рахунок у полі Переказ коштів на рахунок), на який будуть перераховані кошти,
накопичені на депозиті. Підтвердіть вибір кнопкою «Далі»;
Після натискання кнопки «Застосувати» відобразиться вікно, в якому необхідно авторизувати операцію.
Використання кнопки Podpisz завершує ліквідацію депозиту.
При розірванні вкладу відсотки не такі вигідні, як при дотриманні договору (будь ласка, перевірте це питання в
правилах депозиту).
Історія депозитів:
Перегляд історії вибраного активного депозиту можливий, вибравши депозит
зі списку в меню зліва з’явиться вкладка Історія, яка відкриває вікно Історія виконаних операцій. Також вибір команди
«Історія» під назвою та номером рахунку у вікні «Вклади» перенаправить клієнта у вікно «Історія виконаних
операцій».
У вікні відображаються облікові операції за певний період, а за допомогою фільтра можна вказати часовий діапазон,
шукати операції в обсязі сум, конкретному тексті, типі операції, а також визначити кількість позицій, що
відображаються на сторінці. .
Після пошуку операцій, виконаних відповідно до вказаної фільтрації, можна роздрукувати список вибраних операцій
- кнопка Підтвердження (кнопка буде розширена командами: PDF або Друк), або експортувати - кнопку Підсумок у
такому форматі : PDF, CSV, XLS, ELIXIR, Video Tel, Визначений файл (відповідно до власних налаштувань параметрів вкладка Налаштування -> Параметри -> Формат експортованого файлу).

КРЕДИТИ
КРЕДИТИ -> СПИСОК КРЕДИТІВ - ВІДОБРАЖАЄ СПИСОК ПОЗИК, ДОСТУПНИХ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ, У ТАКОМУ
ФОРМАТІ: НАЗВА, ПОТОЧНИЙ ЗАЛИШОК ТА ВАЛЮТА ПОЗИКИ. ВИБІР ПОЗИКИ ЗІ СПИСКУ АБО ВИКОРИСТАННЯ КОМАНДИ «ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПОЗИКУ» ПІД НАЗВОЮ ТА НОМЕРОМ РАХУНКУ У ВІКНІ «ПОЗИКИ» ПРИЗВЕДЕ ДО ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ НА ДЕТАЛЬНІ ДАНІ ПРО ПОЗИКУ, ДЕ ВИ
ЗМОЖЕТЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТА РОЗДРУКУВАТИ ГРАФІК РОЗСТРОЧКИ ТА ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТОМ ЗА ДОПОМОГОЮ КНОПКИ
«ГРАФІК», РОЗДРУКУВАТИ ДЕТАЛІ ПОЗИКИ: РОЗДРУКУЙТЕ, ЗБЕРЕЖІТЬ ЇХ У ФАЙЛІ PDF: ЕКСПОРТУЙТЕ ТА ЗМІНІТЬ НАЗВУ БАНКУ НА ВЛАСНЕ
ПЕРЕЙМЕНУВАТИ. ВИ ЗАВЖДИ МОЖЕТЕ ПОВЕРНУТИСЯ ДО НАЗВИ, НАДАНОЇ БАНКОМ, ЗА ДОПОМОГОЮ КНОПКИ ВІДНОВИТИ ЗА
ЗАМОВЧУВАННЯМ, ДОСТУПНОЇ У ВІКНІ ПЕРЕЙМЕНУВАТИ РАХУНОК.

ДЛЯ КРЕДИТУ НА ПОГАШЕННЯ СУБСИДІЇ ПФР ДОДАТКОВО ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ТАКІ ДАНІ: ПОТОЧНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НОМЕР ДОГОВОРУ
ФІНАНСОВОЇ СУБСИДІЇ, ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПОГАШЕННЮ, ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.
СУМА ЗАБОРГОВАНОСТІ, ВІДОБРАЖЕНА НА РАХУНКУ СУБСИДІЇ ПФР, ВКЛЮЧАЄ ВАРТІСТЬ НЕПОГАШЕНОГО СУБСИДІЙНОГО КАПІТАЛУ.
ПРИ НАТИСКАННІ НА «ІСТОРІЯ» ВИ ПЕРЕЙДЕТЕ У ВІКНО, ДЕ МОЖНА ПОБАЧИТИ ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 14 ДНІВ (ЯКЩО ТАКЕ
ЗНАЧЕННЯ БУЛО ВСТАНОВЛЕНО В НАЛАШТУВАННЯХ -> РАХУНКИ -> КІЛЬКІСТЬ ДНІВ ІСТОРІЇ). ІСТОРІЮ ПОШУКУ МОЖНА ЗРОБИТИ
ТОЧНІШОЮ, ЗМІНИВШИ ЧАСОВИЙ ДІАПАЗОН, КІЛЬКІСТЬ, ТЕКСТ, ТИП ОПЕРАЦІЇ, КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ НА СТОРІНЦІ, А ПОТІМ
СКОРИСТАВШИСЬ КОМАНДОЮ ПОШУК.
ПІСЛЯ ПОШУКУ ОПЕРАЦІЙ, ВИКОНАНИХ ЗА ВКАЗАНОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ, МОЖНА РОЗДРУКУВАТИ СПИСОК ВИБРАНИХ ОПЕРАЦІЙ - КНОПКА
ПІДТВЕРДЖЕННЯ (КНОПКА БУДЕ РОЗШИРЕНА КОМАНДАМИ: PDF АБО ДРУК), АБО ЕКСПОРТ - КНОПКА ПІДСУМОК У ТАКОМУ ФОРМАТІ: PDF,
CSV, XLS, ELIXIR, VIDEO TEL, ФАЙЛ ВИЗНАЧЕНИЙ (ВІДПОВІДНО ДО ВЛАСНИХ НАЛАШТУВАНЬ ПАРАМЕТРІВ - ВКЛАДКА НАЛАШТУВАННЯ ->
ПАРАМЕТРИ -> ФОРМАТ ЕКСПОРТОВАНОГО ФАЙЛУ).
ДО ЗАПЛАНОВАНОЇ ДАТИ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ СИСТЕМА ФОРМУЄ НАГАДУВАННЯ/ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАЙБЛИЖЧУ ДАТУ
ПОГАШЕННЯ, РОЗМІР РОЗСТРОЧКИ ТА ПРОЦЕНТИ (КІЛЬКІСТЬ ДНІВ ДО ПОДІЇ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ОПЕРАТОРОМ У БАНКУ ВІДПОВІДНО ДО
ПАРАМЕТРА).

АКЦІЇ
АКЦІЇ -> СПИСОК АКЦІЙНИХ РАХУНКІВ - ОПЦІЯ ВІДОБРАЖАЄ СПИСОК РАХУНКІВ АКЦІЙ (ЯКЩО КЛІЄНТ Є АКЦІОНЕРОМ БАНКУ).
НАЙМЕНУВАННЯ, ВАЛЮТА, ЗАЛИШОК І ВІЛЬНІ КОШТИ - ВОНИ ЗАВЖДИ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ НУЛЬ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЗАКРІПЛЕНИХ ПРАВ У
БАНКУ. ТУТ ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ІСТОРІЮ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ , ЗМІНИТИ ЙОГО НАЗВУ НА СВОЮ,
РОЗДРУКУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС.

КАРТКИ
КАРТКИ -> СПИСОК КАРТ - ОПЦІЯ ВІДОБРАЖАЄ ПЕРЕЛІК КАРТОК, ВИПУЩЕНИХ НА РАХУНКИ КЛІЄНТА В БАНКУ. У СПИСКУ
ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЗОБРАЖЕННЯ КАРТКИ, ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ ВЛАСНИКА, ІМ'Я ТА НОМЕР КАРТКИ. У СТОВПЦІ «ТИП» ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ТИП
КАРТКИ, А В СТОВПЦІ «СТАТУС» — ЗНАЧЕННЯ: У СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ, АКТИВНА, ТИМЧАСОВО ЗАБЛОКОВАНА ТА ЗАТРИМАНА. ПІСЛЯ
НАТИСКАННЯ НА КАРТКУ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ РЕКВІЗИТИ КАРТКИ, ВОНИ МІСТЯТЬ ТАКІ ДАНІ ЯК: ВЛАСНИК, ІМ’Я, НОМЕР, ТИП, НОМЕР
ПРИВ’ЯЗАНОГО РАХУНКУ, ТЕРМІН ДІЇ, СТАТУС, СУМА БЛОКАД, БЕЗКОНТАКТНІ ПЛАТЕЖІ (ЯКЩО НА КАРТЦІ Є ТАКА ФУНКЦІЯ ).
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Залежно від типу картки в підменю

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

підменю ви можете:

активувати картку - активувати, операція вимагає авторизації,
відображення історії операцій - Історія, з можливістю друку підтверджень операцій з карткою,
відображення заблокованої суми на картці - Блокування, з можливістю друку підтвердження блокування на
картці,
змінити PIN-код - змінити PIN-код, змінити PIN-код картки на інший, ніж наданий банком, зміна PIN-коду має
бути авторизована, послуга доступна для карток SGB,
змінити ліміт транзакції - змінити ліміт, зменшити або збільшити ліміт, зміна має бути авторизована,
тимчасово заблокувати картку - Тимчасово заблокувати, операція без авторизації, це оборотна операція, картка
розблокується за допомогою кнопки Розблокувати, операція має бути авторизована,
видалити картку - заблокуйте її, це необоротна операція, без авторизації, тоді статус картки зміниться на
обмежено, і ви не зможете виконувати будь-які операції з карткою, лише відображати її дані,
увімкнути / вимкнути безконтактні платежі на картці - Увімкнути / вимкнути безконтактні платежі.

ВИСНОВКИ
У вікні відображаються лише ті програми, які банк надав своїм клієнтам, які мають доступ до послуги Інтернетбанкінг.

Програми розбиті на три групи завдань (етапи):
◼ Нові - які готуються для клієнта,
◼ Оброблені - які здійснюються банком,
◼ Виконані – які приймаються.
Клієнт побачить доступні для виконання завдання в Інтернет-банкінгу на кожному етапі, зможе перевірити хід
розгляду заявки та доданих до неї документів.
При подачі заявки можна прикріпити файл -> Додати файл у таких форматах: jpg, jpeg, png, bmp і pdf, csv. Загальний
розмір усіх вкладень може становити 5 МБ.
Незакінчену заявку, подану клієнтом до банку, можна продовжити в Інтернет-банку. Банк може надіслати клієнту
повідомлення/інформацію з прикріпленим посиланням на ініційовану заявку. У цьому випадку посилання на
програми обробляється з рівня повідомлень на Робочому столі

ВАЛЮТИ
ТАБЛИЦЯ КУРСІВ ВАЛЮТ
За замовчуванням у вікні міститься таблиця поточних курсів валют. У таблицю не входять курси валют, як тривалий
час не зберігалися в банку. Тут ви можете перевірити курси валют за певний рік, місяць, день і годину.
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Обмін валюти
Суму валюти можна вказати:
◼ у вікно з району Мам
◼ у вікні з області Я хочу
Після введення суми відбувається автоматична конвертація, а в таблиці нижче відображається інформація про пороги
та застосовний курс обміну.

Підтвердження обміну кнопкою Далі відкриє вікно ОБМІН ВАЛЮТИ - ПРИЙМАННЯ ДАНИХ, в якому клієнт перевіряє
правильність введених даних. У цьому вікні він також може побачити будь-які додаткові комісії (наприклад, очікувану
комісію). У разі помилок ви можете повернутися до редагування даних, натиснувши кнопку «Скасувати». Якщо дані
введені правильно, операція приймається за допомогою кнопки Застосувати.

ОБМІН ВАЛЮТИ
Після вибору цієї опції ви будете перенаправлені на валютну платформу. Детальний путівник по пункті обміну валют
доступний на сайті банку.

БАНКІВСЬКА ДЛЯ НАЙМОЛОДШИХ
Опція доступна в сервісі Інтернет-банкінг окремого клієнта за умови:
◼ Клієнт має послугу Інтернет-банкінг,
◼ Користувач веб-сайту Інтернет-банкінг – повнолітній (вік від 18 років).
Визначення послуги:
◼ Виберіть вкладку Банківська справа для дітей у бічному меню,
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Додайте персональні дані дитини (ім’я/імена, прізвище, номер PESEL, дата народження – введена вручну або
вибрана з календаря, номер телефону та адреса електронної пошти не обов’язкові), виберіть згоду та
декларацію. Перераховані вище дії потребують дозволу. Без заповнення вищевказаних даних система не
дозволить вам перейти до наступних кроків,
Додати мобільний пристрій - операція вимагає авторизації.

Більш детальну інформацію про роботу опції можна знайти в інструкції Банківська справа для найменших (інструкція
користувача) .pdf.

ПЕРЕВАГИ
За допомогою цієї опції ви можете заповнити заявки на такі програми, як: Family 500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał
Opiekuń. Після натискання на вищезгаданий пункт меню відкриється вікно з доступними вкладками
- описано нижче.
При подачі заяви на виплату пільг клієнт бачить наступні вкладки: Приватна заява / Заява компанії / Надіслані
заяви:

На вкладці Приватна заявка / Заява компанії:
◼ система пропонує дані особи, яка подає заявку,
◼ Клієнт бачить один зі своїх рахунків, доступних у сервісі Інтернет-банкінг (автоматично замінюється основний
номер рахунку), він може змінити його, вибравши з наявних у випадаючому списку.
Зробіть заяву про те, що ви маєте право подавати заявки та натисніть «Далі». Система нагадає вам перевірити
правильність введення даних повідомленням:

Після авторизації операції платформа програми відкриється в новому вікні браузера, відобразиться список доступних
додатків, вкажіть обрану програму та заповніть відповідно до інструкцій.
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Якщо програма не відкривається в новому вікні, перевірте, чи вимкнули блокування спливаючих вікон у
налаштуваннях браузера.
У вкладці Надіслані заявки клієнт може переглянути свої подані заявки.

RODZINA 500+ (СІМ'Я 500+)
Вибір опції Family 500+ дозволяє подати заявку на програму Family 500+, тобто «системну підтримку польських сімей.
Відповідно до проекту, допомога отримають батьки та опікуни дітей до 18 років». Детальну інформацію про програму
«Сім’я 500+» можна знайти на сайті Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики та на сайті byw.gov.pl.
Заявку необхідно заповнити самостійно (неможливо подати заявку від імені іншої особи), враховуючи, що заявка є
безкоштовною та не потребує встановлення додаткових програм чи програмного забезпечення.

PROGRAM DOBRY START (ПРОГРАМА ДОБРОГО ПОЧАТКУ)
Як
можна
прочитати
на
сайті
Міністерства
праці
та
соціальної
політики
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wyjasniamy-krok-po-kroku:
Програма «Добрий старт» – це інвестиція у освіту польських дітей.
Це одноразова допомога в розмірі 300 злотих для всіх учнів, які починають навчальний рік. (...)
Сім'ї отримають підтримку незалежно від їхнього доходу. (...)
Допомога «гарний початок» надається один раз на рік дітям до 20 років, які починають навчальний рік. Діти-інваліди,
які навчаються в школі, отримають їх до досягнення ними 24 років.
Важливо!
Тільки діти, які відвідують школу (і школу у розумінні положень положення означає початкову школу, попередню
нижчу середню школу, середню школу та існуючу старшу середню школу, за винятком післясередніх шкіл та шкіл для
дорослих, школи мистецтв), в якій здійснюється обов'язкове навчання або навчання, а також молодіжний
соціотерапевтичний центр, спеціальна школа та шкільний центр.освітній, спеціальний навчальний центр,
реабілітаційно-освітній центр.
Програма не охоплює дітей дошкільного віку ні в дитячому садку, ні в т. зв «Дитячий садок» при школі. Сюди також
не входять студенти, старші та дорослі студенти. (...)
Як добре почати?
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Щоб отримати підтримку, необхідно подати заявку. Це може зробити мати або тато дитини, законний опікун чи
фактичний опікун дитини, а у разі перебування дітей під опікою – прийомний вихователь, особа, яка керує сімейним
дитячим будинком, або директор закладу опіки та піклування. навчальний заклад. "
Як і у випадку заповнення заявки «Сім’я 500+», заявку «Добрий старт» необхідно заповнити самостійно (подати заявку
від імені іншої особи неможливо). Подача заявки безкоштовна і не вимагає встановлення додаткових програм чи
програмного забезпечення..

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY (КАПІТАЛ РОБОТИ СІМ’Ї)
Ця опція дозволяє оформити доплату для сімей з дітьми. Сімейний капітал надається на кожну другу та наступну
дитину в сім’ї у віці від 12 до 35 місяців до максимальної суми 12 000 злотих. злотих на дитину.
Від батьків залежить, чи отримають вони допомогу: на рік по 1000 злотих PLN на місяць, на два роки, PLN 500 на
місяць.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA (АНТИКРИЗОВИЙ ЩИТ)
Опція доступна в службі інтернет-банкінгу, якщо вона доступна банком. Це дає можливість подавати заявки на
фінансову підтримку в рамках урядової програми фінансового щита Польського фонду розвитку (PFR). Ця програма
полягає у виплаті підприємцям (мікро, малим і середнім) субсидій, які можуть бути частково використані.
Вибір опції «Антикризовий щит» дозволяє подати заявку на призначення субсидії за програмою ПФР 2 (другий етап
фінансової підтримки уряду) або подати апеляційну заяву за програмою ПФР 1.
За допомогою параметра «Антикризовий щит» можна вибрати «Антикризовий щит ПФР 1» або «Антикризовий щит
ПФР 2».

Антикризовий щит ПФР 1 дає можливість подати апеляційну заяву, заяву про уповноваження пільговика, заяву про
звільнення від субсидії та перевірити стан поданих заяв.
На вкладці Заявка на апеляцію:

◼

система пропонує дані суб’єкта, на який подається заява, рахунок для виплати субсидії та реквізити особи, яка
подає заявку,
◼ Клієнт може змінити назву підприємства та рахунок для виплати субсидії,
◼ подайте заяву про те, що ви є особою, уповноваженою представляти Підприємця, та натисніть кнопку Далі.
Система нагадає вам, що потрібно правильно ввести дані.
Після авторизації операції програма відкриється в новому вікні браузера, яке необхідно заповнити відповідно до
інструкцій та вказівок у програмі.
Подальші дії - вікна перегляду з системи схожі на описані нижче - при подачі заяви на авторизацію бенефіціара.
На вкладці авторизації бенефіціара:

◼
◼
◼

система пропонує дані суб’єкта, на який подається заява, рахунок виплати субсидії та реквізити особи, яка
подає заяву,
Клієнт може змінити назву підприємства та рахунок для виплати субсидії,
подайте заяву про те, що ви є особою, уповноваженою представляти Підприємця, та натисніть кнопку Далі.
Система нагадає вам, що потрібно правильно ввести дані.

Після авторизації операції на зовнішньому сайті асоціації в новому вікні браузера відкриється заявка, яку необхідно
заповнити відповідно до інструкцій та вказівок у додатку.
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На вкладці Надіслані заявки:

◼

клієнт має доступ до поданих ним заявок, і після переходу на зовнішню платформу він може перевірити її статус.
Для цього натисніть кнопку Далі. Після авторизації операції на зовнішньому сайті асоціації в новому вікні
браузера відкриється список поданих заявок. Щоб перевірити статус заявки, виберіть зі списку номер заявки, на
яку подано документи..

На вкладці Заява про виплату субсидії:
◼ система пропонує дані суб’єкта, для якого ви подаєте заявку, рахунок виплати субсидії та дані особи, яка подає
заявку,
◼ Клієнт може змінити назву підприємства та рахунок для виплати субсидії,
◼ подайте заяву про те, що ви є особою, уповноваженою представляти Підприємця, та натисніть кнопку Далі.
Система нагадає вам, що потрібно правильно ввести дані.
Після авторизації операції на зовнішньому сайті асоціації в новому вікні браузера відкриється заявка, яку необхідно
заповнити відповідно до інструкцій та вказівок у додатку.
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Антикризовий щит ПФР 2 дає можливість подати нову/апеляційну заяву, заяву на надання повноважень
бенефіціару та перевірити статус поданих заяв.

Усі етапи заповнення нової/апеляційної заявки або дозволів Бенефіціара такі ж, як і під час подання апеляційної
заявки (описано вище). На вкладці Надіслані заявки також слід діяти так само, як і в описі параметра Кризового щита
PFR 1.
Графік виплати фінансової субсидії та опція Погасити можна побачити в КРЕДИТИ:

посібник користувача |

strona 54

NICOLAUS BANK

Онлайн-сервіс облікових записів

ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ
Вкладка в меню дозволяє відобразити інформацію про програму лояльності, в т.ч. на кількість набраних балів з
можливістю друку даних.

Ця інформація також буде відображатися після вибору значка «чашка» у верхньому правому куті екрана в заголовку.
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ДОВІРЕНИЙ ПРОФІЛЬ - e-Urząd
Пункт меню «Надійний профіль» дозволяє переспрямовувати на веб-сайти, наприклад, citizen.gov.pl та
bonturystyczny.zus.pl, де клієнт може виконати свої офіційні справи або подати заявку на отримання туристичного
ваучера.

ФАКТОРИНГ SMEO
Вкладка дозволяє скористатися послугою SMEO Factoring. Послуга надається Клієнту Банком. Він полягає в
прискоренні оплати рахунків компанії та отриманні коштів для фінансування діяльності.
Після вибору параметра Факторинг відобразяться дві вкладки: Інформація та Застосування.
◼ Факторинг -> Інформація - з'явиться загальна інформація про послугу та калькулятор її вартості:
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Факторинг -> Заявка - вкладка дозволяє подавати заявки на користування сервісом:

Необхідно заповнити дані суб’єкта, для якого ви подаєте заявку, маркетингові згоди, дані компанії, персональні дані,
вказати банківські рахунки (якщо їх більше), потім прийняти виписку, натиснути «Далі» та авторизувати операцію.
Наступний крок – визначитися із заявкою та підписати договір:
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eDokumenty
Опція дозволяє використовувати зовнішню платформу з eDokumenty.

ПІДРЯДНИКИ
Меню Підрядники містить список існуючих груп підрядників і дозволяє реєструвати підрядників у певних типах груп:
◼ внутрішні - підрядники, для яких перекази здійснюються в злотих,
◼ іноземні - контрагенти, для яких перекази здійснюються в іноземних валютах.
У вікні можна здійснити пошук контрагента за будь-яким фрагментом імені або за номером рахунку (без пробілів),
ввівши дані в поле біля кнопки Пошук.
Список контрагентів з даної групи видно після натискання на її назву, дані включаються у колонках:
◼ назва підрядника,
◼ група,
◼ остання модифікація (збереження останніх змін),
◼ конфіденційно (тег у випадку довіреного клієнта),
◼ білий список ПДВ (з інформацією про статус підрядника та дату верифікації, інформація буде відображатися
тільки в разі позитивної перевірки - є можливість роздрукувати дані - Роздрукувати підтвердження). Перевірка
проводиться за наявності у контрагента рахунку ПДВ та правильно заповненого податкового номера..

Інформація про підрядника доступна після натискання на назву групи, а потім на назву підрядника.
Щоб зареєструвати підрядника:
До нової групи:

◼

додайте назву групи за допомогою команди «Додати групу» та збережіть її за допомогою однієї з двох команд:
«Зберегти як домашню» або «Зберегти як іноземну». Назва цієї групи буде додано до списку груп підрядників.
Подальші дії під час додавання нового підрядника, як у випадку додавання підрядника до існуючої групи.

Для наявної групи:

◼

клацніть на назві вибраної групи або скористайтеся командою Додати підрядника,

◼

у вікні, що відобразиться, виберіть групу зі спадного списку в полі «Назва групи», введіть коротку назву в поле
«Опис» та детальні дані в поле «Ім’я», «Прізвище», «Вулиця, номер будинку», «Код і поштове поле», і ввести
обліковий запис підрядника (можливо - для вітчизняного та іноземного - скопіювати та вставити номер рахунку
без перших двох символів, їх повинен додати оператор вручну). Ви можете додати: NIP, PESEL, REGON.

Діяльність з додавання підрядника слід прийняти, натиснувши кнопку «Далі», що переведе вас на наступний крок, де
необхідно перевірити введені дані. Якщо вони правильні, ви можете перейти до наступної частини форми за
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допомогою кнопки Підтвердити, в якій операція має бути авторизована. Новий підрядник буде віднесений до списку
контрагентів зазначеної групи.
До конкретного підрядника можна зв’язатися через:

◼

вибір із групи, до якої він був віднесений (вибір його зі списку);

◼

введення назви підрядника в поле «Текст» та натискання кнопки «Пошук»;

Ви можете змінити назву групи або видалити групу з усіма приписаними до неї підрядниками за допомогою команди
Видалити в останньому стовпці таблиці.
Видалити підрядника зі списку можна за допомогою команди Видалити під іменем вибраного підрядника.
У вікні зі списком контрагентів доступні наступні операції:

◼

Змінити, щоб перевірити або відредагувати дані - ви потрапите у вікно «Редагувати підрядника»;

◼

Зробити переказ, зробити переказ;

◼

Видалити, вилучити зі списку контрагентів. Перед остаточним видаленням підрядника зі списку відображається
таке попередження. Ви впевнені, що хочете видалити підрядника XXXX XXXXXX. Рішення про видалення має бути
підтверджено кнопкою Так;

◼

Перевірити білий список - ця опція дозволяє завантажити білий список рахунків ПДВ і перевірити, чи є в ньому
контрагент. Білий список платників ПДВ – це перелік інформації про платників ПДВ, що дозволяє швидко
перевірити контрагентів. У разі контрагента, якому не присвоєно податковий ідентифікаційний номер (НІП)
(при його додаванні до бази контрагентів), програма відобразить ідентифікаційний номер платника податків,
введе його та підтвердить.

Якщо підрядника вибрано з рівня передачі, доступна лише одна команда: Вибрати.
Щоб здійснити переказ з вибраного рахунку на рахунок вибраного контрагента:

◼

виберіть рахунок, з якого буде здійснено переказ, а потім доручення на переказ під назвою рахунку або виберіть
рахунок, з якого буде здійснено переказ, а потім виберіть тип переказу з меню зліва на екрані;

◼

виберіть контрагента, клацнувши на піктограмі в області До рахунку / рахунку одержувача. Відкриється вікно
Вибір підрядника зі списком контрагентів (якщо вони були туди раніше внесені), в якому необхідно вибрати
підрядника. Команда «Пошук» полегшить пошук одержувача переказу за назвою контрагента. Вибір необхідно
підтвердити командою «Вибрати» під назвою контрагента, для якого буде здійснюватися переказ;

◼

далі діяти так само, як і при одноразовому переказі (потрібно заповнити назву, суму, дату операції, авторизувати
операцію).

Щоб здійснити переказ на рахунок контрагента, вибраного зі списку:

◼

виберіть вкладку Підрядники;

◼

вибрати групу та конкретного підрядника з неї;

◼

використовувати команду Зробити передачу під іменем вибраного підрядника;

◼

з відображеного списку виберіть / позначте рахунок, з якого буде здійснюватися переказ контрагенту.
Підтвердіть вибір, натиснувши кнопку внизу списку облікових записів Підтвердити;

◼

далі діяти так само, як і при одноразовому переказі (потрібно заповнити назву, суму, дату операції, авторизувати
операцію).

Після здійснення передачі клієнт повертається до вікна ПІДРЯДНИКИ незалежно від набору параметрів «Дія за
замовчуванням після збереження одноразового переказу».
Інакше, якщо клієнт вибирає контрагента з рівня передачі (вікно БУДЬ-ЯКА ПЕРЕДАЧА - КРОК 1/2), то дотримується
значення параметра «Дія за замовчуванням після збереження одноразового переказу».

НАЛАШТУВАННЯ
Коли ви виберете параметр Налаштування, меню програми розгорнеться до:
◼ Безпека
◼ Мої дані
◼ Рахунки
◼ Трансфери
◼ Роздруківки та файли
◼ Доступ до каналів і пристроїв
◼ Згода

БЕЗПЕКА
◼

Дозволені IP-адреси - тут можна вказати за допомогою команди add IP-адресу, з якої клієнт може отримати
доступ до Інтернету. Тоді обслуговування рахунку в інтернет-банку стане можливим тільки і виключно з цього
комп’ютера/ів із зазначеною адресою (адресами).
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Додавання окремих адрес, а також їх видалення вимагає авторизації.
Увага! Адреса має бути постійною адресою; для більшості послуг домашнього доступу до Інтернету він змінний
(Neostrada, Netia)!
Пароль входу - опція дозволяє змінити пароль для доступу до програми Інтернет-банкінг.
Щоб змінити пароль, введіть старий пароль, а потім двічі новий пароль і підтвердьте його за допомогою команди
Виконати. У разі неправильно введеного старого пароля генерується така інформація: Помилка виконання
операції. Пароль не змінено, а в журналі подій з'являється такий запис: Зміна пароля: недійсний старий пароль.
При зміні пароля оператором у банку клієнту після входу в Інтернет-банкінг доступна лише сторінка з формою
зміни пароля – інші пункти меню недоступні.
Тип пароля у вікні входу - параметр доступний залежно від налаштувань у банку. Ви можете змінити спосіб входу
на веб-сайт Інтернет-банкінгу. Залежно від домовленостей з банком на вибір:
замаскований пароль - у першому вікні введіть свій номер клієнта, прийміть за допомогою кнопки «Далі» та
перейдіть до наступного вікна, де містяться лише деякі випадково згенеровані системою символи пароля доступу
(може бути змінною кількістю символів). надано,
або повний пароль - номер клієнта та всі символи пароля доступу.
Підтвердження здійснюється за допомогою кнопки «Вхід».
Після успішного входу на екран з'явиться головне вікно програми. Як тільки функція стане доступною Банком, ви
можете увійти в сервіс Інтернет-банкінг відповідно до версії з повним паролем.
Зображення безпеки на сторінці входу - графічний елемент, видимий у верхньому правому куті рамки входу з
полем для введення пароля.
Використання кнопки «Закрити» відкриває галерею, з якої клієнт вибирає (з-поміж наявних) зображення та
затверджує його кнопкою «Зберегти». Відтепер у верхньому правому куті рамки входу буде видно картинку з
полем для введення пароля, після введення та підтвердження ID користувача. У нижній частині зображення
можна побачити час його відображення:

◼
◼

◼
–

–

◼

◼

◼
◼
◼

Зображення профілю після входу - це графічний елемент, який можна побачити після входу на веб-сайт у
верхньому правому куті екрана. Графіки представлені з міркувань безпеки. Якщо після введення пароля його не
видно на сайті, це буде означати, що клієнта немає на сайті Банку. Під час першого входу в систему
використовується графічна піктограма за замовчуванням, яку можна змінити за допомогою команди змінити.
Серед запропонованих фотографій виберіть одну та підтвердіть вибір кнопкою Зберегти.
Метод авторизації операції - опція відображає вибраний метод авторизації транзакції.
Посилена автентифікація під час входу - цей параметр дозволяє вказати, коли буде потрібна сильна
автентифікація у вікні входу: завжди / кожні 90 днів.
Пароль для вкладень електронної пошти - цей параметр дозволяє створити пароль для зашифрованих вкладень,
які надсилаються банком у листуванні електронною поштою. Якщо клієнт ще не має пароля, після входу в IB він
буде перенаправлено на сторінку встановлення пароля. Умовою є наявність електронної адреси, зазначеної в
банку.
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МОЇ ДАНІ

◼

Адреса електронної пошти - після натискання кнопки Змінити ви можете оновити адресу електронної пошти.
Пам’ятайте, що адреса електронної пошти не копіюється, а введіть її повторно на місці повтору.

◼

Ідентифікаційна картка - після натискання кнопки Змінити ви можете оновити свої дані з ID-картки, виданої на
певний і невизначений термін, тобто серію та номер, орган видачі, дату видачі та термін дії. Слід пам’ятати, що
дані передаються до органів державного управління (у тому числі до податкової).

◼

Номер мобільного – відображатиметься так: + 48111xxx111 у таблиці, якщо вказано в офісі банку. На цей номер
буде надіслано SMS-інформування або SMS-коди.

РАХУНКИ
◼

Основний рахунок - якщо клієнт має більше одного розрахункового рахунку для обслуговування через Інтернетбанкінг, то за допомогою команди Змінити в таблиці він може визначити, який з них буде основним.

◼

Кількість днів історії - ви можете встановити діапазон за замовчуванням, скільки днів тому історія операцій буде
відображатися відразу після відкриття меню «Рахунки → Операції» (від 1 до 14 днів).

ТРАНСФЕРИ
◼

◼

Дія за замовчуванням після одноразового перенесення - за допомогою команди Змінити ви можете визначити,
яке із запропонованих вікон з'явиться на екрані після одноразового перенесення.
–
Перейдіть на сторінку зі списком переказів, які очікують на розгляд
–
Залишайтеся на сторінці передачі видання
Увімкніть власний переказ на той самий обліковий запис – ви можете вибрати між Увімкнути та Не вмикати..

РОЗДРУКІВКИ ТА ФАЙЛИ
◼

◼
◼
◼

Адреси електронної пошти для виписок
Ця опція дозволяє ввести адресу електронної пошти, на яку Банк надсилатиме банківські виписки з вибраних рахунків клієнтів.
Це рівнозначно відмові від надсилання паперових виписок для вибраних рахунків.
Щоб надати адресу електронної пошти для банківських виписок:
–
З випадаючого списку виберіть рахунок, з якого клієнт хоче отримувати виписки;
–
Використовуйте кнопку Додати електронну пошту;
–
Введіть адресу вашої електронної пошти;
–
Позначте квадрат декларації: я заявляю, що звільняюся від паперової звітності та даю згоду на надсилання електронної
виписки на надану мною електронну адресу (адреси); скористайтеся кнопкою «Далі»;
–
Прийняття здійснюється за допомогою кнопки Підтвердити, і замовлення авторизується. Система розпізнає неправильний
формат адреси електронної пошти;
До кожного з облікових записів можна додати ще одну адресу електронної пошти. Введену адресу електронної пошти можна
змінити. Усі зміни, додавання чи видалення адреси електронної пошти для надсилання виписок, зроблені на сайті IB,
відображаються у відповідному записі в журналі подій (іконка рядок заголовка у верхній частині екрана).
Експорт кількох операторів одночасно - на вибір: один файл без стиснення або окремо стислі файли в одному ZIP-файлі
Формат експортованого файлу переказів - можливість визначити структуру файлу для експорту переказів з іншої облікової
програми. Опис окремих полів нижче в розділі: Формат файлу імпорту для переказів.
Формат імпортованого файлу для передачі Додати – можливість визначити структуру імпортованого файлу. Ви можете
визначити: Заголовок; Основний розділ і нижній колонтитул створеного документа. Для цього необхідно визначити, який
символ буде основним роздільником, який символ буде роздільником підполя (у полях 4х35 символів), до якого включаються
дані одержувача та відправника; вкажіть формат суми і дати, вкажіть роздільник дати. Визначаючи файл для експорту з історії
операцій, необхідно додатково визначити: десятковий роздільник суми (крапка чи кома), чи має бути сума дебетової сторінки зі
знаком мінус і чи має файл містити поле імена в заголовку.
У нижній частині вікна розташований стіл, розділений на дві частини. У частині ліворуч є мітки полів, які можна перемістити
вправо за допомогою кнопки Додати >>.
Доступні етикетки:
–
рахунок активів,
–
Обліковий запис Wirt. (віртуальний рахунок масових платежів),
–
дані власника,
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Обліковий запис відправника,
Обліковий запис одержувача,
Дані відправника (4x35),
Дані одержувача (4x35),
Назва операції (4x35),
Сума,
Дата операції (дата валютування в банку),
Код операції (це ідентифікація типу документа, наприклад, значення повідомлення "51" - звичайний переказ або внесок ZUS,
"71" - сплата податку),
–
Тип операції (приклади типів: 110, 210),
–
номер виписки,
–
номер операції,
–
Поточна дата,
–
Дата виписки,
–
Дата відправлення (дата фізичного виконання переказу),
–
Дата оприлюднення (дата оприлюднення переказу)
–
БУДЬ-ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ - важливе поле, особливо при експорті даних, є БУДЬ-ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ, яке можна розмістити в будьякому місці створеного файлу. Після виділення/вибору мітки БУДЬ-ЯКА ЗНАЧЕННЯ над кнопкою «Додати» з’являється
рамка з командою: enter value. У рамку можна ввести до 20 буквено-цифрових символів (цифри, літери). Якщо у фреймі
нічого не введено, то поле БУДЬ-ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ у файлі має значення за замовчуванням X. Для експортованого файлу це
буде порожнє значення, а під час імпорту значення з відповідного поля імпортованого файлу буде з'явитися тут.
–
БУДЬ-ЯКИЙ ДИАПАЗОН (ви можете вибрати будь-яке з доступних полів і встановити для них діапазон, наприклад: виберіть
поле «Сума» в діапазоні від 100 до 1500 злотих),
–
СКЛАДНЕ ПОЛЕ (складне поле можна визначити, додавши кілька полів із певним діапазоном значень, і кожне поле має бути
відокремлене знаком - роздільником, тільки не забудьте використовувати тут головний роздільник, також є попередній
перегляд визначене ЗМІНЕНЕ ПОЛЕ).
У правій частині таблиці показано структуру файлу, створеного замовником. Ви можете переміщувати мітки
полів у будь-якому порядку. Послідовність вибраних міток полів можна додатково змінити за допомогою кнопок
«Вгору» та «Вниз» у правій частині таблиці. Ви можете використовувати кнопку Видалити, щоб видалити
небажану мітку поля з правого боку таблиці.
У нижній частині вікна, під таблицею, є попередній перегляд файлу, створеного клієнтом. Після внесення змін
кожен раз потрібно оновлювати перегляд попереднього перегляду за допомогою кнопки Оновити.
Система дозволяє імпортувати визначений файл без імені відправника та дати (ці поля можуть бути порожніми
або їх не бути). Ці поля заповнюються автоматично, замінюється поточна календарна дата і дані відправника
завантажуються з системи.
Ви можете встановити лише один формат для імпортованого/експортованого файлу переказів, який можна
змінити. Не всі поля мають бути заповнені у форматі, але необхідно заповнити такі поля: роздільник, рахунок
відправника, рахунок одержувача, сума тощо... Система не дозволить зберегти формат без одного з обов’язкових
полів.
Формат виписки - ви можете вибрати формат роздруківки виписок: Тип 1, Тип 1, відсортований за кількістю (за
спаданням), Тип 2, Тип 2, відсортований за кількістю (за спаданням) або За вибраним сортуванням. Приклади
операторів типу 1 і типу 2 можна побачити в ДОДАТКУ 3. Приклади операторів типу 1 і типу 2. Коли значення
формату операторів встановлено на: Відповідно до параметра сортування - pdf-оператор генерується в тому ж
порядку, що й у таблиці з історією операцій.
Стовпець «Анотації» у операторах та списках операцій — дає можливість додати або видалити стовпець
«Анотації» у роздруківці. Приклад у ДОДАТКУ 3. Зразкові роздруківки операторів Type1 і Type2.
Стовпець «Баланс» у виписках і списках операцій — параметри «видимі» та «невидимі» — означає, що
роздруківка буде включати інформацію про залишок рахунку чи ні.
Кількість пробних копій, надрукованих на сторінці формату А4 – дозволяє надрукувати одну або дві пробу (за
замовчуванням – дві) на сторінці формату А4.
Нумерація рядків у виписці - значення параметра ТАК або НІ викликає появу нумерації рядків/позицій у виписці.
Орієнтація сторінки на виписках у форматі PDF - дозволяє встановити горизонтальний або вертикальний
роздруківку виписки про операції у форматі PDF, вибравши з меню вкладку: РАХУНКИ -> ВИБІР ОБЛІКУ -> ІСТОРІЯ
-> ТИП ДОКУМЕНТУ -> ВИПИСКА АБО РАХУНКИ -> ВИПИСКА -> PDF .
Підсумок комісії за виписками - залежно від налаштувань параметра «Видимий» / «Невидимий» на роздруківці
виписки, під таблицею з перерахуваннями може відображатися перелік комісій за окремими видами операцій
(ME, WY, WE, K, Інше), Кількість операцій (кількість усіх операцій даного типу за даною випискою) та сума комісії
(сума комісійних сум, стягнутих за даний тип операції).
Поля розміром 4x35 символів (відправник, одержувач, назва) у файлах, експортованих у форматі XLS, CSV - два
значення на вибір:
–
Залишити окремо – означає, що відправник (тобто дані імені та адреси) буде розбитий на 4 стовпці, кожен з
яких може містити 35 символів. Це стосується Одержувача (ім’я та адреса) та назви операції відповідно.
–
Об’єднати в один стовпець – означає, що відправник/одержувач/заголовок буде розміщено в одному
стовпці.
Початкове та кінцеве сальдо у виписках та звітах про операції – варіанти «видимі» та «невидимі» – означає, що
інформація про початкове та кінцеве сальдо рахунку може з’являтися або не відображатися у звітах та звітах про
операції.
Кодова сторінка експортованих файлів - залежно від ваших потреб (щоб мати можливість прочитати всі
діакритичні знаки, які використовуються у веб-браузері, наприклад, польська ą, ę тощо), ви можете вибрати
–
–
–
–
–
–
–
–

◼

◼
◼
◼
◼
◼
◼

◼

◼
◼
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кодову сторінку файлів із запропоновані
«Центральноєвропейська (Windows - 1250)».

файли.

За

замовчуванням

програма

вибирає

сторінку

◼

Кодова сторінка імпортованих файлів - залежно від ваших потреб (щоб мати можливість прочитати всі
діакритичні знаки, які використовуються у веб-браузері, наприклад, польська ą, ę тощо), ви можете вибрати
кодову сторінку файлів із запропонованих, як у попередньому варіанті.

◼

Додатки до виписок (підтвердження операцій) – якщо встановлено значення Так, до виписки додаються
підтвердження операцій (роздрукування підтверджень операцій у вигляді вкладення до виписки – 6
підтверджень на сторінці А4).

ДОСТУП ДО КАНАЛІВ І ПРИСТРОЇВ
Канали та пристрої доступу - за допомогою цієї опції ви можете блокувати/розблокувати канали доступу до Інтернетбанкінгу, SMS-банкінгу та Мобільного додатка (якщо такі послуги включені клієнтом у банку). Важливо: додаючи
мобільний пристрій, ви повинні прийняти правила.
Кожен із каналів доступу можна заблокувати за допомогою команди Заблокувати / Видалити. Програма запитає вас
«Ви впевнені, що хочете заблокувати канал доступу до Інтернет / SMS-банкінг?». Ви впевнені, що хочете видалити
пристрій? Так ні. Відповідь ОК буде зареєстровано, і програма повідомить вам, що «Інструкція прийнята». Після
блокування статус каналу зміниться з «Активний» на «Заблокований».
Послугу, заблоковану таким чином, може розблокувати оператор у банку, а у випадку послуги Інтернет-банкінг —
також сам клієнт, за умови, що він не вийшов із вікна із зазначеним вище меню. Потім за допомогою опції
«Активувати» ви зможете ввести новий пароль і після авторизації замовлення розблокуєте доступ до послуги
Інтернет-банкінг.
Залежно від налаштувань банком відповідних параметрів, можна додати/активувати послуги, наприклад мобільний
додаток Nicolaus Bank..
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ЗГОДА

На вкладці «Згоди» (Налаштування — Згода) відображається згоду, надану банком, як визначено в Загальному
регламенті захисту даних (RODO).
Клієнт може скористатися кнопкою зміни у щойно відкритому вікні, щоб вибрати або скасувати вибір поля біля
тексту:

◼
◼

Я даю свою згоду - якщо згоду ще не надано,
Відкликати згоду - якщо вона була надана раніше.

Кожна з перерахованих вище операцій потребує авторизації.
Вираз або відкликання згоди зберігається в журналі подій (значок

рядок заголовка у верхній частині екрана)

У ситуації, коли в банку визначено нові згоди, для яких клієнт не встановив статус (прийнято чи відхилено), після
входу в систему відобразиться сторінка з згодами. Ви можете ігнорувати цю сторінку, не змінювати статус згоди, але
потім щоразу, коли ви входите, сторінка з згодами буде відображатися першою.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Вікно містить:

◼
◼

банківські повідомлення,
повідомлення, надіслані користувачем до банку.

Повідомлення від банку - повідомлення, надіслані банком, будуть відображатися в цій опції. Повідомлення будуть
доступні для користувача лише до закінчення терміну їх дії (Дата закінчення). Після закінчення терміну
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повідомлення буде автоматично видалено зі списку повідомлень.

Якщо у користувача є непрочитані повідомлення, після входу замість робочого столу відображається вікно
повідомлення.
Щоб прочитати повний текст повідомлення, натисніть його тему. Ця дія змінить статус повідомлення на одночасне
читання (у стовпці «Прочитати» значення зміниться з «Ні» на «Так»).
Повідомлення видаляється натисканням кнопки «Видалити» у вікні з його вмістом, а ви повертаєтеся до вікна
«Повідомлення», натискаючи кнопку «Назад».
У новинах, серед іншого, йдеться про:

◼

термін дії посвідчення особи, якщо такий був записаний у банку. Програма формує таке повідомлення власнику
та співвласникам рахунків (клієнту сайту Інтернет-банкінг),

◼

найближчий термін дії посвідчення особи. Вже відправлено за 3 місяці до кінцевого терміну. Якщо клієнт
видаляє повідомлення, а дата свідчення в даних клієнта банку не змінюється, у наступному поколінні
формується друге (то саме) повідомлення. Програма двічі на місяць перевіряє терміни дії ID-карток,

◼

з посиланням для відкриття програми. Після натискання на посилання ви будете перенаправлені на сторінку
програми. Якщо перед відкриттям програми потрібен відповідний обліковий запис, відобразиться вікно вибору
облікового запису.

Надіслані повідомлення - опція відображає повідомлення, надіслані користувачем до банку.

У вікні, що відобразиться, клієнт також може написати та надіслати повідомлення до Банку. З цією метою клієнт:
◼ вибирає кнопку Створити повідомлення;
◼ заповнює такі поля: заголовок і зміст повідомлення (400 символів);
◼ кнопка Надіслати підтверджує та надсилає інформацію.
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