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НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СИСТЕМОТ ЗА
ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО

За поголема сигурност и флексибилност со новата верзија на системот за електронско банкарство, активна од 11 Октомври 2018 година, овозможени се
следните нови функционалности:

•
•
•
•

Блокирање на картичка за физички и правни лица
Отворање на орочен депозит за физички лица
Откуп на девизи од кредитна линија за правни лица
Регистратор на налози за правни лица

1. Блокирање на картичка
Опцијата за блокирање на картичка е достапна за физички и правни лица. Со оваа опција се овозможува блокирање на картичката со цел да се заштитат
средствата на клиентот во случај на губење, кражба или злоупотреба на истата.

1. Физичко лице може да ги блокира сопствените картичките кои се поврзани со неговите/нејзините сметки и картичките кои се поврзани со сметки, на
други физички лица, по кои е овластено лицето.
2. За правни лица, секој овластен корисник на е-банкарство може да ги блокира картичките поврзани со сметките на фирмата.

Блокирањето се врши преку опцијата за “Преглед на сметки” во делот на детали за сметка
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Картичката која се блокира треба да има статус “Активен”.
За блокирање се избира знакот X

Од паѓачкото мени се избира причина за блокирање на
картичката.
Со опцијата “Block card” се потврдува блокирањето.
За блокирање на картичката не е потребен електронски потпис
од клиентот.
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2. Отворање на орочен депозит
Опцијата за отворање на орочен депозит е овозможена за физички лица корисници на дигитален/мобилен сертификат за потврдување на трансакции
преку системот за електронско банкарство.

Отворањето се врши преку опцијата “Нов орочен депозит”

Најпрво се избира трансакциска сметка
со која ќе биде поврзан депозитот,
односно од која ќе се повлечат средства
за орочувањето.
Потоа, клиентот внесува износ за
депозитот и избира од понудените
условите за орочување на средствата
(рок, автоматско реорочување итн).

За отворање на депозитот, потребно е
клиентот да ги прочита и да се согласи
со “Правилата и условите на ПроКредит
Банка за орочена сметка”
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Клиент може да отвори орочен депозит со средства од својата сметка или од сметка на малолетно лице по која е овластен/а.
Условите за орочување на депозит (минимален износ, рок, каматни стапки, начин на исплата на камата) се во согласност со Официјалната тарифа на
банката и Правилата и условите на ПроКредит Банка за орочена сметка.
За отворањето на орочената сметка Клиентот добива “Потврда за орочен депозит” во сандачето за пораки (Inbox) на системот за електронско банкарство.

3. Откуп на девизи од кредитна линија
Опцијата за откуп на девизи од кредитна линија е овозможена за правни лица клиенти на банката со соодветно одобрен продукт.
Менувачко работење за плаќања во странство со средства од кредитна линија е овозможено по официјален курс на банката и по преференцијален
курс одобрен за клиентот во комуникација со соодветниот сектор во Банката.
Девизите за плаќање во странство се трансферираат на Преодна сметка (Transitory account) наменета за плаќања во странство со откупени девизи.

4. Регистратор на налози
Со цел да се овозможи поголема флексибилност кај плаќањата преку е-банкарство за правни лица, овозможено е издавање на корисничко име и лозинка
за подготовка (регистрација) на налози преку е-банкарство.
Налозите подготвени од регистраторот се потврдуваат само со лозинка, односно нема потреба од користење на дигитален сертификат.
Налозите добиваат статус “Нов” и истите ќе се испроцесираат единствено по нивно потврдување со дигитален сертификат од страна на
овластени лица по сметка/и со ниво А или поврзани овластени лица со ниво Б.
Лицето одговорно за подготовка на налозите се овластува со ниво Д по сметка/и на правното лице и има можност за увид во преглед на сметки,
промет на сметка, изводи и нотификации. Регистрација на налози е овозможено за опциите:
•
•
•
•
•
•

Сопствени сметки,
Домашен одливен трансфер
Менувачко работење
Меѓунариден платен промет
Сеф за готовина
Збирен налог

Процесирање на плата- регистратор нема да може да регистрира налог кој оди со Фолио број

