
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція з експлуатації Мобільного додатку  

GlobusPlus 
 



 

0 800 300 392 www.globusbank.com.ua 
1 

 

 

           Основні функції, які вже доступні Клієнту в Мобільному додатку 

GlobusPlus: 

 Зручна реєстрація за номером телефону; 

 Швидкий доступ по PIN-коду, Touch ID або Face ID; 

 Просте управління кредитом. Можливо здійснювати платежі по кредиту  

(товарний, авто, іпотека, кеш кредит), дізнатися суму мінімального платежу або 

залишок по кредиту і погасити достроково кредит. Також можливо оплачувати 

кредит безкоштовно з будь-якої банківської карти; 

 Оформлення розстрочки на купівлю товарів та послуг в магазинах партнерів Банку. 

Доступний новий сервіс Банку - Розстрочка. При використанні даного сервісу не 

потрібно витрачати час на оформлення кредиту - у Клієнта вже доступна зручна 

оплата частинами для будь-яких покупок! Не потрібно платити ніяких комісій, 

необхідно оплачувати тільки вартість товару за обрану кількість місяців 

розстрочки. У додатку можливо побачити доступний ліміт  Розстрочки; 

 Перекази з картки на картку (між картками будь-яких банків); 

 Історія платежів і переказів в Мобільному додатку;  

 Пошук на карті найближчих представництв (магазинів-партнерів) і відділень 

Банку. 
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Основні функції, які доступні Клієнту без реєстрації в Мобільному 

додатку GlobusPlus (Демо версія): 
 

 Для входу в Демо версію додатку потрібно на стартовому меню натиснути ДЕМО в 

верхньому лівому кутку. 

 Перегляд наявного функціоналу додатку в режимі перегляду; 

 Поповнення власної платіжної картки з картки іншого банку (в Меню –Платежі – 

Інше – переказ з картки на картку) або з власної картки здійснити поповнення 

картки іншого банку (розмір комісії за проведення платежу зазначається).  
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1. Вхід в Мобільний додаток (Ідентифікація) 

 
Для входу в Мобільний додаток GlobusPlus (далі – Мобільний додаток) Клієнту 

потрібно ввести номер мобільного (фінансового) телефону зареєстрованого в Банку 

(Логін), Пароль та ввести код підтвердження у вигляді одноразового OTP-пароля(далі – 

OTP-пароль). В наступному вікні буде запропоновано захистити акаунт PIN - кодом, 

придумати PIN - код та підтвердити його і дозволити вхід за відбитком пальця - Touch ID 

(Android, iOS) (Рис. 1.1) або Touch ID /Face ID (iOS). 

 

 

  

 

Рис. 1.1 Вхід в Мобільний додаток 
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1.1 Перевірка номеру телефону та проходження реєстрації нового Клієнта 
Банку 

 

1.1.1 Введення незареєстрованого в Банку номера телефону та проходження 

реєстрації 

 
Якщо новий Клієнт вводить незареєстрований номер телефону в Банку, в МД  

з'являється вікно введення дати народження для продовження реєстрації (Рис 1.2), далі 

потрібно її ввести і натиснути кнопку «Підтвердити». Натискаючи кнопку 

«Підтвердити», новий Клієнт погоджується з договором банківського обслуговування в 

Глобус Банку і дає згоду на збір, обробку персональних даних. Ознайомитись з 

документами можливо за відповідними гіперпосиланнями. Далі вводить ІПН та натискає 

кнопку «Підтвердити». 
 

 

Рис. 1.2 Вікна введення дати народження при реєстрації та ІПН 
 

Після чого відбувається перевірка нового Клієнта через направлення коду 

підтвердження у вигляді одноразового OTP-пароля (далі – OTP-пароль) на номер 

мобільного (фінансового) телефону шляхом направлення SMS повідомлення. 

Далі потрібно ввести отриманий OTP-пароль у відповідній формі Мобільного додатку 

(Рис. 1.3). 
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Рис. 1.3  Введення або застосування OTP-пароля 

 Якщо OTP-пароль введено некоректно, то отримуємо повідомлення (Рис.1.4) і до 

лічильника спроб додається 1. 

 

Рис. 1.4 Повідомлення про неправильний OTP-пароль 
 

 Якщо OTP-пароль введено некоректно 3 (три) рази, то процес відновлення доступу 

до Мобільного додатку за введеними ідентифікаційними даними буде перерваний і 

розпочинається з самого початку. 

 Якщо OTP-пароль введено правильно не більше ніж за 3 спроби, тоді ідентифікація 

вважається успішною і можна продовжити процес реєстрації. Лічильник спроб 

скидається до 0. 

 

1.1.2 Верифікація особи 

  
Після успішного введення OTP-паролю в наступному вікні додатку потрібно пройти  

верифікацію особи (Рис. 1.5) 
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                             Рис. 1.5  Верифікація особи  

 
1.1.3 Способи подання документів новим Клієнтом Банку. 

 

Після успішної верифікації особи на власний вибір можливо вибрати один з трьох 

способів подання документів (Рис. 1.6). 

 
 
 

 

 
 

 
Рис. 1.6 Способи подання документів  
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1.1.3.1 Подання документів за допомогою застосунку Дія. 

  

Новому Клієнту потрібно пройти авторизацію в застосунку Дія (Рис. 1.7), це можливо 

зробити лише у тому випадку, якщо на телефоні вже встановлено додаток. 

 

 

 

Рис.1.7 Подання документів за допомогою застосунку Дія 

 
 Після проходження ідентифікації новий Клієнт отримує Push- повідомлення 

«Документи отримано» Продовжіть заповнення даних» і в наступному вікні буде 

запропоновано зробити Селфі – натиснути кнопку «Зробити фото» (Рис. 1.8). 

 

 
Рис. 1.8 Вікно для здійснення фото - селфі 
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Після здійснення селфі потрібно його підтвердити та заповнити дані Анкети і 

натиснути кнопку «Далі» (Рис. 1.9). 
 

 
 

Рис. 1.9 Форма анкети 

 
Отримуємо інформацію, що «Заявка заповнена» і потрібно натиснути кнопку -  

«Відправити в банк», в наступному вікні відображено інформацію, що «Заявка на 

розгляді» (Рис. 1.10). 

 
Рис. 1.10 Форми заявка заповнена та заявка на розгляді  
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Після погодження заявки Банк відправляє новому Клієнту Push- повідомлення щодо 

вибору способу підписання договору і в наступному вікні МД надається можливість 

вибрати один і трьох способів його підписання (Рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11 Отримання Push-повідомлення та вибір способу підписання 

договору 

 
1.1.3.1.1  Перший спосіб - «Онлайн» підписання документу на екрані девайсу.  

 
Новий Клієнт отримує заповнену заяву-анкету де може звірити власні дані та 

натиснути кнопку «Підписати». Потім є можливість на екрані девайсу поставити власний 
підпис та натиснути кнопку «Відправити в банк», і в наступному вікні відображено  
інформацію що «Заявка на розгляді» (Рис. 1.12). 

 

 

 

 

 
Рис. 1.12 Форма заявка на розгляді 
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Далі Банк відправляє новому Клієнту Push- повідомлення про здійснення останнього 

кроку для закінчення реєстрації – створення паролю та його підтвердження (Рис. 1.13). 

 

Рис. 1. 13 Push- повідомлення та створення паролю 

 
Якщо Пароль, який введено, не відповідатиме вимогам до створення Паролю або 

значення, які введено у поля «Пароль» та «Підтвердження паролю», не співпадатимуть, 

то у цьому випадку отримуємо відповідне повідомленням і буде необхідно повторно 

ввести дані у поля «Пароль» та/або «Підтвердження паролю». 

Після підтвердження створеного паролю отримуємо інформацію що стали клієнтом 

банку та натискаємо кнопку «Перейти в кабінет» де буде вказано доступну суму 

кредитного ліміту (Рис. 1. 14). 

 

Рис. 1. 14 Форма вітання нового Клієнта та сума доступного кредитного ліміту.  
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1.1.3.1.2  Другий спосіб – «Забрати самостійно» підписати у партнера або у 
відділенні банку.  

 

При виборі даного способу на екрані девайсу відкривається вікно вибору точки 
видачі, і можливо вибрати найближчу точку на карті або ж перейти до списку і вибрати 

там. Потім, потрібно натиснути кнопку «Обрати» (Рис. 1.15). 

 
Рис. 1.15 Вибір точки підписання документу 

 
В наступному вікні отримуємо інформацію, що Вас очікують за вказаною адресою, 

також, ще є можливість «Прокласти маршрут» натиснувши на відповідну кнопку            

(Рис. 1.16). 

 

Рис. 1.16 Форми вікна очікування за адресою та прокладання маршруту 
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Далі потрібно звернутися за зазначеною адресою для підписання договору. Після 
його підписання отримуємо Push- повідомлення про здійснення останнього кроку для 
закінчення реєстрації – створення паролю та його підтвердження. Потім, натискаємо 

кнопку «Перейти в кабінет» (Рис. 1.13-1.14 даної інструкції).  

 
1.1.3.1.3 Третій спосіб - «Використати Дія. Підпис»  підписати за допомогою 

застосунку Дія.  
 

При виборі даного способу здійснюється завантаження заяви-анкети, в якій можливо 

звірити всі дані клієнта та здійснити її підписання натиснувши кнопку «Підписати». Далі 

потрібно вибрати застосунок Дія та здійснити в ньому авторизацію і завершити процес 

підписавши документ. В наступному вікні буде відображено  інформацію що «Заявка на 

розгляді», далі потрібно буде виконати ті ж дії які зазначені вище (Рис. 1.12-1.14 даної 

інструкції).  

 
1.1.3.2 Подання документів за допомогою BankID НБУ 

 

При виборі даного способу потрібно вибрати банк та пройти авторизацію в 
мобільному додатку, потім підтвердити надання доступу до надання власних даних і в 
наступному вікні додатку бачимо що документи надаються від BankID НБУ(Рис. 1.17). 

 
 

 Рис. 1.17 Форми вікна отримання документів від BankID НБУ 

 

 

Далі потрібно вибрати один з трьох варіантів типу документа (Рис. 1.18). 
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Рис. 1.18 Варіанти типу документа  

 

 1.1.3.2.1 Паспорт за старим зразком. 

 
При виборі «Паспорт за старим зразком» натискаємо кнопку «Зробити фото» та 

послідовно фотографуємо сторінки паспорту де внесена інформація, далі, робимо селфі з 

паспортом натиснувши кнопку «Зробити фото» (Рис. 1.19). 

 

Рис. 1.19 Форми зразків фотографії паспорта та селфі 

 
Після селфі потрібно заповнення дані в Анкету і підтвердити їх натиснувши кнопку 

«Далі» (Рис. 1.20). 
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Рис. 1.20 Форми персональних даних та анкети 

 
В наступному вікні пропонується заповнену заявку «Відправити в банк», і 

отримуємо інформацію що «Заявка на розгляді» (Рис. 1. 21). 

  

Рис. 1. 21 Форми заповненої заявки та заявки на розгляді 

Далі Банк відправляє Push- повідомлення про обрання способу підписання договору 

(Рис. 1. 22). 
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Рис. 1. 22 Push- повідомлення щодо обрання способу підписання договору 

 
При натисканні на Push- повідомлення потрібно авторизуватись в МД та 

скористатися  одним  із  трьох  варіантів  підписання  договору  описаних  в  п.  1.1.3.1.1 

-«Онлайн» або п.1.1.3.1.2 - «Забрати самостійно» чи п. 1.1.3.1.3 - «Використати Дія. 

Підпис»  даної інструкції.  

 
1.1.3.2.2 Пластикова ID картка. 

 
При виборі типу документа - «Пластикова ID – картка» переходимо до шаблонної 

форми і натискаємо «Зробити фото» (Рис. 1.23). 

 

  

 

Рис. 1.23 Вибір типу документа та зразок фотографії ID – картки 
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В наступному вікні потрібно зробити фото лицьової та задньої сторінки ID - картки і 

потім виконати ті ж самі дії, які описані в п. 1.1.3.2.1 даної інструкції.  

Наступним етапом є отримання від Банку Push- повідомлення про обрання одного із 

трьох способів підписання договору, які описані в п.1.1.3.1.1 та п.1.1.3.1.2 чи п. 1.1.3.1.3 

даної інструкції.  

 
1.1.3.2.3 Закордонний паспорт. 

 
Вибираємо тип документу - «Закордонний паспорт» і переходимо до шаблонної 

форми «Фото паспорта» і натискає «Зробити фото», після підтвердження фото потрібно 

зробити «Селфі з паспортом» натиснувши кнопку «Зробити фото» (Рис. 1.24). 

 

 
Рис. 1.24 Форми фото закордонного паспорта та селфі з паспортом  

 
Після підтвердження фото в наступному вікні потрібно зробити ті ж самі дії що 

зазначені в п. 1.1.3.2.1 (Рис. 1.20 – 1.22) даної інструкції, після чого можливо скористатися 

одним із трьох варіантів підписання договору описаних в п.1.1.3.1.1 - «Онлайн» або 

п.1.1.3.1.2 - «Забрати самостійно» чи п. 1.1.3.1.3 - «Використати Дія. Підпис». 

 

1.1.3.3 Подання документів власноруч. 

 

Після вибору даного способу потрібно пройти процес реєстрації та натиснути 

кнопку «Почати» (Рис. 1.25). 
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Рис. 1.25 Форми подання документів власноруч та реєстрація  

 
Далі потрібно вибрати один з трьох варіантів типу документа, які вже розкриті в даній 

інструкції, а саме: здійснити ті ж самі дії що зазначені в п.1.1.3.2.1 Паспорт за старим зразком 
(тільки додатково після фотографування сторінок паспорту потрібно сфотографувати ІПН), 
п.1.1.3.2.2 “Пластикова ID-картка” або п.1.1.3.2.3 “Закордонний паспорт”. 

 

1.1.4 Неправильно введений пароль / користувач заблокований 
 

Якщо неправильно ввести Пароль, то з'являється повідомлення про помилку: 

«Неправильний пароль. Залишилося спроб: 2» (Рис. 1.26). 

 

Рис. 1.26 Повідомлення у разі введення неправильного Паролю 
 

Кількість спроб введення неправильного Паролю: 3. Після третьої невдалої спроби 

відбувається блокування (Рис. 1.27). 

 

 

 
 

 

Рис. 1.27 Повідомлення у разі введення неправильного паролю 3 рази  

У цьому випадку авторизація впродовж наступних 15 хвилин недоступна. 

Якщо скористатися формою для відновлення доступу після здійснення блокування 

на 15 хв. до Мобільного додатку і натиснути посилання: Не пам’ятаю пароль (Рис. 1.28) 
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Рис. 1.28 Перехід до форми відновлення доступу 

 
В наступному вікні після введення дати народження та натискання кнопки 

«Підтвердити» отримуємо повідомлення (Рис. 1.29). 
 

 

 

Рис. 1.29 Вікно введення дати народження та повідомлення у разі спроб 
входу до системи після блокування за неправильним Паролем 
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1.1.5 Правильно введений Пароль 
 

Якщо Пароль введений вірно, то в наступному вікні додаткової перевірки через OTP-

пароль: на номер мобільного телефону отримуємо OTP-пароль, який вводиться у 

відповідній формі (Рис. 1.30). 
 

 

Рис. 1.30 Введення або застосування коду з СМС  

 
Якщо СМС з OTP-паролем не надійшло, є можливість повторного запиту OTP- 

паролю. Для цього необхідно натиснути на посилання: Надіслати повторно. З’явиться 

відповідне повідомлення (Рис. 1. 31). 

 

 

 

Рис. 1.31 Повідомлення про повторну відправку OTP-пароля 

Необхідно ввести або застосувати отриманий OTP-пароль. Здійснюється вхід в 

Мобільний додаток.  
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2. Налаштування 

 
Розділ «Налаштування» містить область додавання/редагування фото та наступні 

пункти: 

 Інформація 

 Ліміти 

 Безпека 

 Інше 
 

2.1 Додавання/редагування фото 

Для того, щоб додати/відредагувати  фото, потрібно натиснути на кнопку 

редагування. В нижній частині вікна обрати необхідні пункти: «Зробити фото» та/або 

«Вибрати фото з галереї». (Рис.1.32) 

 

 

Рис. 1.32 Додавання/редагування фото  
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2.2 Інформація  

 
2.2.1 Редагування email 

 

В розділі «Інформація» відображаються номер телефону та email. Існує 
можливість вказати/змінити email. Необхідно натиснути кнопку редагування (Рис.1.33). 

 
Рис. 1.33 Перехід до редагування email 

 

В наступній формі Клієнт вводить новий email та натискає кнопку «Зберегти» 

(Рис.1.34). 

 

Рис. 1.34 Зміна e-mail та її підтвердження
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2.3 Ліміти 

 

В розділі «Ліміти» є можливість змінити «ліміт на розстрочку» або «ліміт на 

кредит готівкою». 

 

2.3.1 Ліміт на розстрочку  

 
Для збільшення/зменшення суми ліміту на розстрочку потрібно натиснути на відповідну 

кнопку та перейти до зміни суми ліміту, потім натиснути кнопку «Відправити» (Рис.1.35). 

 
Рис.1.35 Зміна ліміту на розстрочку та відправка заявки  
 

Далі Клієнт отримує пуш повідомлення з відповіддю по його заявці. Зміни по ліміту 

на розстрочку можна побачити, як на головній сторінці додатку, так і в налаштуваннях в 
розділі «Ліміти». 

 
2.3.2 Ліміт на кредит готівкою 

 
Внесення змін по сумі ліміту на кредит готівкою відбувається аналогічно п.2.3.1 даної 

інструкції. 
 

2.4 Безпека          

  

2.4.1 Авторизація з PIN-кодом  

 

Встановлення PIN-коду 

 

Щоб налаштувати авторизацію в системі з PIN-кодом, Клієнту необхідно встановити 
перемикач функції «Дозволити авторизацію з PIN-кодом?» в положення «Увімкнено» 

(Рис.1. 36). 
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Рис. 1.36 Авторизація з PIN-кодом 
 

В наступному вікні Клієнт, вводить та підтверджує поточний Пароль входу в 

Мобільний додаток (Рис.1.37). 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Рис. 1.37 Перевірка поточного пароля 
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Далі Клієнт має встановити та підтвердити PIN-код для Мобільного додатку (4 

цифри) (Рис.1.38). 

 

Рис. 1.38 Встановлення PIN-коду 
 

В результаті буде встановлено PIN-код на вхід до Мобільного додатку. Також, 

Клієнту буде запропоновано встановити можливість входу за Face ID або Touch ID або 

налаштувати дану можливість пізніше у «Налаштуваннях» – п.2.4.2. 

 
Зміна PIN-коду 

Для зміни PIN-коду Клієнту необхідно натиснути на кнопку «Змінити PIN-код» 

(Рис.1.39). 

 

Рис. 1.39 Зміна PIN-коду 
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Далі Клієнт має ввести та натиснути кнопку «Перевірити» діючий Пароль входу до 

Мобільного додатку. Після чого ввести та підтвердити новий PIN-код (4 цифри). В 

результаті PIN-код буде змінено.  

 
Вимкнення PIN-коду 

Для відміни авторизації в Мобільному додатку з PIN-кодом необхідно встановити 
перемикач функції «Дозволити авторизацію з PIN-кодом?» в положення «Вимкнено» 

(Рис.1.40). 

 

Рис. 1.40 Вимкнення PIN-коду 
 

В діалоговому вікні, Клієнт має натиснути кнопку «Вимкнути» для підтвердження 
вимкнення PIN-коду (Рис.1.41). 

 
Рис. 1.41 Підтвердження вимкнення PIN-коду 
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В результаті авторизацію з PIN-кодом буде вимкнено. З’явиться відповідне 

повідомлення (Рис.1.42). 
 

Рис. 1.42 Повідомлення про вимкнення PIN-коду 
 

Далі Клієнт може здійснювати вхід в Мобільний додаток за стандартною схемою: 

(Номер телефону + Пароль + OTP-пароль). 
 

2.4.2 Авторизація за Touch ID / Face  ID 
 

В Мобільному додатку передбачена ідентифікація Клієнта через Touch ID (Android, 

iOS) або Touch ID /Face ID (iOS), що надає можливість ідентифікувати себе через Touch  

ID або Face ID без введення Паролю для входу до Мобільного додатку та OTP-паролю. 

Якщо пристрій який використовується для Мобільного додатку підтримує 

технологію Touch ID / Face ID, то є можливість налаштування доступу на вхід до 

Мобільного додатку за допомогою Touch ID / Face ID.  

Дана опція доступна в меню «Налаштування» лише після встановлення опції PIN- 

коду (див. п.2.4.1). 

 
Далі необхідно встановити перемикач функції «Вхід за відбитком пальця» в 

положення «Увімкнено» та ввести PIN – код (Рис.1.43). 

 
Рис. 1.43 Увімкнення входу за відбитком пальця (Touch ID) та введення 
PIN – коду 

 
В результаті буде увімкнено вхід в систему за відбитком пальця (Touch ID) і 

з’явиться відповідне повідомлення(Рис.1.44). 
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Рис. 1.44 Увімкнено вхід за відбитком пальця (Touch ID)  

 
Вимикнути вхід в Мобільний додаток за допомогою Touch ID / Face ID можливо: 

 окремо у пункті управління Touch ID / Face ID (Рис.1.43) 

 або вимкнувши PIN-код (Рис.1.40-1.41) – як наслідок вимикається і вхід за 

Touch ID / Face ID. 

У випадку відміни входу за допомогою Touch ID / Face ID можливо здійснити вхід 

до Мобільного додатку з PIN-кодом. 

У випадку відміни входу до Мобільного додатку з PIN-кодом можна здійснити вхід 

за стандартною схемою: (Номер телефону + Пароль + OTP-пароль). 
 

2.4.3 Зміна паролю 

Якщо потрібно змінити свій Пароль доступу до Мобільного додатку, тод і 

авторизувавшись у Мобільному додатку потрібно вибрати: Меню --> Налаштування --> 

Безпека --> Змінити пароль (Рис.1.45). 

 
Рис. 1.45 Перехід до зміни паролю 

 
У вікні зміни Паролю Клієнту необхідно виконати наступні дії (Рис.1.46): 

 Ввести поточний Пароль; 

 Ввести новий Пароль; 

 Підтвердити новий Пароль; 

 Натиснути кнопку «Змінити пароль»; 

 Ввести код підтвердження зміни паролю з повідомлення у відповідне поле. 
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Рис. 1.46 Зміна пароля 
 

В результаті Пароль входу в Мобільний додаток буде змінено. 

 

2.5 Пристрої, на яких було виконано вхід  

Вибравши даний розділ можливо побачити пристрої на яких виконано вхід у додаток та 

історію сесій, а також, є можливість видалити всі інші пристрої та завершити на них активні 
сеанси. 

 

2.6 Інше 

В даному розділі містяться налаштування Мобільного додатку (Рис.1.47). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.47 Налаштування Мобільного додатку 
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3. Головна сторінка Мобільного додатку 

 
На Головній сторінці Мобільного додатку відображається наступна інформація 

(Рис. 1.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.48 Головна сторінка мобільного додатку GlobusPlus 

1 – Головна сторінка мобільного додатку GlobusPlus  

2 – розділ «Розстрочка» 

3 – перехід до вкладки «Заявки» 

4 – сума доступних коштів  

5 – сума кредитного ліміту 
6 – сума використаних коштів  

7 – сума сплати по розстрочці у відсотках від загальної суми  

8 – активні розстрочки  

9 – перехід до вкладки «Розстрочки» 

10 – назва розстрочки  
11 – сума розстрочки  

12 – сума до сплати, термін сплати 
13 – повідомлення про прострочену суму платежу 
14 – кнопка переходу на Головну сторінку; 

15 – кнопка переходу до розділу «Платежі»; 

16 – кнопка Меню; 

17 – кнопка переходу до розділу «Історія».  
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4. Картки (інших банків) 

 

4.1  Додавання картки будь-якого банку     

   

В розділі «Картки інших банків» необхідно натиснути на кнопку «Додати 

картку» (Рис. 1.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.49 Додати картку 

 
У вікні «Додати картку іншого банку» Клієнту необхідно ввести: 

 номер картки (16 цифр, у форматі ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ); 

 дійсна до (у форматі ММ/РР); 

 CVV Код (3 цифри). 

Натиснути кнопку «Додати» і в наступному вікні Клієнт отримує інформацію  

«Картка додана» (Рис. 1. 50). 

Рис. 1.50 Додати картку іншого банку та Картка додана  
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5. Кредити 

Розділ призначений для роботи з заявками на готівку, та розстрочку (оплата 

частинами) на придбання товарів та/або послуг в торгівельних мережах, які є партнерами 

Банку. 

В розділі «Кредити» доступні 2 вкладки: Заявки на готівку/ Заявки на 

розстрочку (Рис. 1.51). 

                                                 
                            Рис. 1.51 Розділ Кредити  
 

5.1 Вкладка  «Заявки на готівку» 

 

 Для отримання кредиту готівкою заходимо в блок «Заявки на готівку» та натискаємо 
кнопку «Отримати кредит», в наступному вікні вибираємо продукт в межах доступного 
кредитного ліміту і натискаємо кнопку “Відправити” (Рис. 1.52). 

 
Рис. 1.52 Оформлення заявки на кредит готівкою  
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Також, при обранні продукту клієнт натиснувши на кнопку «інфо», в правому 
верхньому кутку екрану може ознайомитись з умовами кредиту.  

Після відправки заявки  потрібно пройти верифікацію особи, і після її успішного 

проходження, бачимо статус заявки - вибір картки для виплати (Рис. 1.53) та натискаємо 
«Обрати картку для виплати».  

 
Рис. 1.53 Статус заявки 

 

 Далі клієнт обирає картку для виплат, або, якщо потрібно здійснити виплату на іншу 

картку не з списку, натискає «Ввести вручну», чи зіскановує карту для автоматичного 
заповнення номеру, далі натискає «Підтвердити» (Рис. 1.54). 

 
Рис. 1.54 Вікно введення картки 
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В наступному вікні клієнт бачить заявку на кредит з сформованими документами, які 
можливо завантажити для ознайомлення,  далі натискає «Підписати» (Рис. 1. 55). 

 
Рис. 1.55 Заявка з сформованими документами 

 

Далі клієнт отримує код підтвердження на його фінансовий номер телефону та вводить 
код у відповідне поле, а потім клієнт отримує пуш повідомлення, що гроші вже на картці         

(Рис.1.56).                                                                                                                                                           

           

 
Рис. 1.56 Екран введення коду підтвердження та пуш повідомлення  
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5.2     Вкладка «Заявки на розстрочку» 

 

У вкладці «Заявки на розстрочку» відображається наступна інфо. (Рис.1.57): 

 не підтверджені заявки на Розстрочку (потребують підтвердження) або, які були 

підтверджені та очікують кінцевого статусу проведення у Банку; 

 підтверджені запити Клієнта на Розстрочку. 

 

 
Рис. 1.57 Вкладка «Заявки» 
 

В Заявках на розстрочку при натисканні на кнопку «інфо»,  доступна інформація по 
можливим термінам для її оформлення, як оформити , та перелік доступних партнерів для 
оформлення з можливістю переходу на їх сайт при натисканні на лого.  

 
Для підтвердження запиту на Розстрочку Клієнту необхідно натиснути кнопку  

«Підтвердити» (Рис.1.58). 

Рис. 1.58 Підтвердження запиту на Розстрочку 
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Після чого відбувається підтвердження оформлення Розстрочки і підтвердження 

оформлення через OTP пароль: на номер мобільного телефону користувача відправляється 

одноразовий пароль в SMS, який вводиться у відповідній формі. Кількість спроб введення 

OTP-паролю – 3 рази (Рис.1.59). 
 

Рис. 1.59 Введення OTP-паролю з SMS 

У разі успішного введення OTP-пароля запит на оформлення Розстрочки 

підтверджено (Рис.1.60). 
 

Рис. 1.60 Запит на Розстрочку підтверджено 
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Для відхилення запиту на Розстрочку необхідно натиснути кнопку «Відхилити» (Рис.1.61). 

Рис. 1.61 Відхилення запиту на Розстрочку 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Відхилити» для підтвердження відхилення 

запиту на Розстрочку (Рис. 1.62). 

 

Рис. 1.62 Підтвердження відхилення запиту на Розстрочку 
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5.3  Вкладки «Діючі/Закриті»       

          

У вкладці «Діючі» відображаються активні кредити Клієнта, а у в вкладці 

«Закриті» вже погашені (Рис. 1.63). 

 

Рис. 1.63 Вкладка «Діючі/Закриті» 

Для  перегляду  детальної  інформації  по   діючій   розстрочці  Клієнту необхідно 

її вибрати зі списку (Рис. 1.64). 

 

Рис.1.64 Детальна інформація по Розстрочці 
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Для перегляду більш детальної інформації по кредиту готівкою потрібно вибрати 

даний кредит, після чого Клієнт отримує інформацію, яка доступна для відображення (Рис. 

1.65). 

 

 

Рис. 1.65 Розгорнуте відображення для кредитів 

1 – назва кредиту 

2 – загальна сума кредиту 

3 – термін кредиту 

4 – термін кредиту (дата до)  

5 – % сплаченої частини кредиту (у відсотках від загальної суми кредиту) 

6 – «Сплатити кредит» - кнопка погашення кредиту 

7 – наступний платіж по кредиту 

8 – дата до якої необхідно виконати оплату планового платежу 

9 – сума внесених коштів  

10– залишок планового платежу 

11 – сума до повного погашення 

12 – повідомлення про умови 

13 – номер рахунку у форматі IBAN 

14 – номер кредитного договору 

15 – реквізити рахунку 

16 – оплата за посиланням 
17 – історія погашення 
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5.4 Оплата кредиту 

 

Для оплати кредиту Клієнту потрібно на формі обраного кредиту натиснути кнопку  
«Сплатити кредит» (Рис. 1.66). 

 

Рис. 1.66 Оплата кредиту (1) 

 

В наступному вікні перевірити картку банку для списання, суму та натиснути кнопку 
«Оплатити» (Рис. 1.66). 

 

Рис. 1.66 Оплата кредиту (2) 
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Після чого відбувається направлення до форми введення CVV коду картки та 

натискання кнопку Оплатити, далі підтвердження платежу та погашення кредиту через 

OTP- пароль: на номер мобільного (фінансового) телефону Клієнта відправляється 

одноразовий пароль в SMS, який вводиться у відповідній формі.  

 Якщо OTP-пароль введено вірно не більше ніж за три спроби, то платіж 

відправляється у Банк, встановлюється відповідний статус для переказу. 

 Якщо ж OTP-пароль введено невірно три рази, платіж відхиляється, здійснюється 

інформування відповідним повідомленням. 

 

6. Платежі 

Клієнт за допомогою Мобільного додатку може здійснювати переказ з картки на 

картку вибравши розділ «Платежі» (Рис. 1.67). 
 

Рис. 1.67 Платежі 
 

6.1  Переказ з картки на картку 

Для виконання цього типу переказів Клієнту потрібно: 

1. У вікні «З картки» необхідно ввести дані картки відправника(сканувати картку). 

2. У вікні «На картку» потрібно ввести номер карти одержувача, на яку буде здійснено 
переказ. 

3. Ввести суму переказу. Комісія розраховується та заповнюється автоматично. 

4. Натиснути кнопку «Перевести». 
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5. Після чого відбувається перевірка даних платежу, потім потрібно натиснути 

продовжити і отримуємо підтвердження переказу через отримання коду на номер 

мобільного (фінансового) номеру телефону Клієнта, відправляється одноразовий пароль 

в SMS, який вводиться у відповідній формі. 

 Якщо код введено вірно не більше ніж за три спроби, платіж відправляється у Банк, 

встановлюється відповідний статус для переказу.  

 Якщо ж код введено невірно три рази, платіж відхиляється, здійснюється 

інформування відповідним повідомленням. 

Присутня можливість зберегти квитанцію у вікні про здійснення успішного 

переказу, а також можливо побачити інформацію по здійсненому платежу.  

 

 

7. Історія 
На сторінці відображається історія всіх платежів Клієнта (Рис. 1.68). 

 

Рис. 1.68 Історія платежів  
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8. Новини     

  
На сторінці відображаються новини (Рис. 1.69). 
Для перегляду повного тексту новини, Клієнту необхідно натиснути на посилання 

«БІЛЬШЕ» (Рис. 1.69). 
 

 
Рис. 1.69 Новини 

Рис. 1.69 Перегляд тексту новини 
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9. Точки присутності     
  

Для перегляду точок присутності банку та партнерів необхідно натиснути на кнопку  

«Точки присутності» в меню Мобільного додатку ( Рис. 1.70). 
 

 

Рис. 1.70 Перехід до точок присутності 

Далі відкривається карта точок присутності банку та партнерів (Рис. 1.71), а також є 

список партнерів та відділень (Рис.1.72). 
 

Рис. 1.71 Точки присутності на карті 
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Далі клієнт може натиснути на кнопку «Список» і отримати інформацію по 

наявним партнерам банку та відділенням. 

 

Рис. 1.72 Список партнерів та відділень 

 

 

10. Повідомлення     
 

Для перегляду сервісних push-повідомлень банку необхідно натиснути на кнопку 
«Повідомлення» в меню Мобільного додатку (Рис. 1.73). 

 

Рис. 1.73 Перехід до перегляду повідомлень 
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В результаті відкриється сторінка «Повідомлення», яка містить наступні розділи з 

повідомленнями: 

 «Пропозиції» - маркетингові повідомлення; 

 «Сервісні повідомлення»; 

 «Архів пропозицій» - архів повідомлень (для перегляду архіву повідомлень 

необхідно натиснути кнопку ). 

Для детального перегляду тексту повідомлення необхідно обрати повідомлення в 
списку та відкрити його (Рис. 1.74, Рис. 1.75). 

 

Рис. 1.74Повідомлення 
 

Рис. 1.75 Детальний перегляд тексту повідомлення  
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11. Зв'язок з банком    

  
Для зв’язку з банком, у разі виникнення питань щодо роботи Мобільного додатку, 

передбачена функція «Зв'язок з банком» (Рис. 1.76). 

У вікні функції містяться наступні розділи: 
 Служба підтримки  

 Поширені запитання 

 

Рис. 1.76 Зв'язок з банком 
 

Служба підтримки 

У вікні вкладки «Служба підтримки» міститься інформація щодо можливих варіантів 
зв’язку з банком: Telegram, Messenger, Viber, email та номери телефонів (Рис. 1.77). 
 

 
Рис. 1.77 Вкладка «Служба підтримки» 

 
Поширені запитання  

У формі даної вкладки відображаються поширені запитання користувачів системи за 

категоріями (Рис. 1.78). Потрібно обрати необхідну категорію.  
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Рис. 1.78 Вкладка «Поширені запитання» 
 

Для розгортання/згортання відповіді на питання необхідно натискати кнопки 1 та 2 
відповідно (Рис. 1.79). 

 

 

 

 

 
Рис. 1.79 Перегляд питань та відповідей 

 

12. Сканер QR 

За допомогою даної функції в Мобільному додатку можливо здійснювати 

авторизацію через BankID НБУ. 
 

13. Вихід з системи 

Можна вийти з Мобільного додатку декількома способами: 

1. Натиснувши кнопку Вихід (в Меню –> Вийти); 

2. Через 20 хвилин, після відсутності будь-яких дій в Мобільному додатку з боку 

користувача, відбувається процес автоматичного виходу з Мобільного додатку. 

3. Вихід з аккаунту – через Налаштування –> верхній правий кут. 


