ОВЛАСТУВАЊЕ ЛИЦE ЗА РАБОТА СО ИНТЕРНЕТ БАНКАТА
Нови привилегии
1)

Дополнување на привилегии

Назив на имателот
на сметката:

Лице на кој му се овозможува работа со Интернет банката
2)

Име и презиме:

3)

ЕМБГ:

4)

Приватна e-mail
адреса*:

Приватен
тел./мобилен *

*податоците се потребни во случај на ресетирање на лозинка за најава на Интернет банката

Привилегии за работење со денарска сметка преку Web апликација

5)

Број
на
сметка:

денарска

6)

Овластување:

 Прегледувач

7)

Ограничување на
износ по налог:

 Најмногу ____________**
денари по налог

 Неограничено за ПП53 -плата

8)

Тип на потписник:

 Потписник

 Задолжителен потписник

 Кi-Pay плаќања***

 Најмногу _________________
денари по налог преку Ki-Pay

 Внесувач

 Потписник

 Испраќач

 Неограничено

9)

**

** овој лимит неможе да биде поголем од дефинираниот лимит по налог од страна на Банката за плаќања преку овој канал, а уредени во
Општите услови за користење на услугите на електронско банкарство за правни лица преку Интернет банка
***за овој тип плаќања, потпишувањето е поединечно, со можност за дефинирање на лимит.

Привилегии за работење со девизна сметка преку Web апликација

10)

Број на девизна сметка:

11)

Овластување:

 Прегледувач

Ограничување
на
износ по налог:
Тип на
потписник:

 Најмногу________________
(конвертибилна валута) по
налог

 Неограничено

 Потписник

 Задолжителен потписник

12)

13)

 Внесувач

 Потписник

 Испраќач

 Купопродажба
на девизи

Привилегии за работење со Мобилна апликација – мБанкаКо(mBankaCo)

Барам да се:

 овозможи

 откаже

 Најмногу _________________ денари по налог**** преку мБанкаКо(mBankaCo) за ПП30
**** овој лимит се однесува само за избраниот канал и неможе да биде поголем од дефинираниот лимит по налог од страна на Банката за
плаќања преку овој канал, а уреден во Општите услови за користење на услугите на електронско банкарство за правни лица преку Интернет банка.
Доколку не е дефиниран лимит од страна на Корисникот,важи лимитот дефиниран од страна на Банката.

_____________ 201__ година
од Банката
_________________________________
19) Потпис и печат од овластеното лице

________________________________
Овластено службено лице
ПЕ02

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
ОПШТИ НАПОМЕНИ:
Образецот пополнете го со печатни букви!
Во квадратчињата за избор обележете со !

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ ПОЛИЊА:
6), 11) Мора да биде избран барем еден вид овластување, а можна е и било која комбинација.
Објаснување на овластувањата:
Прегледувач е најнизок вид овластување. Прегледувачот може да ја гледа состојбата на сметката,
дневниот преглед на реализирани налози, дневните изводи. Прегледувачот не може да ги гледа
поединечните налози, пред да бидат испратени на реализација, не може да внесува, ниту да
потпишува налози. Доколку лицето е само Прегледувач, пристапува кон системот само со корисничко
име и лозинка и не му е потребен дигитален сертификат.
Внесувач е овластување кое овозможува внесување налози, можност за корекција на сопствените
внесени налози и нивно испраќање за потпишување.
Внесувачите на налози во системот се авторизираат со корисничко име, лозинка и дигитален
сертификат. Секој внесен налог во системот автоматски ќе биде дигитално потпишан од неговиот
внесувач.
Потписник е овластување кое овозможува само потпишување на налозите за плаќање. Во листата
на налози на одреден потписник се појавуваат само недоволно потпишаните налози со износ помал
или еднаков на Ограничувањето на износ по налог (7,12) за конкретниот потписник. Доколку во
образецот ПЕ03 е одбрано Колективно потпишување, налогот ќе биде во состојба Недоволно
потпишан, се додека не го потпишат доволен број потписници.
Потписниците на налози во системот се авторизираат со корисничко име, лозинка и дигитален
сертификат. По доволното потпишување, налогот во себе ќе ги содржи дигиталните потписи од сите
потписници кои го потпишале.
Испраќач е овластување кое овозможува само испраќање на доволно потпишаните налози во
Банката на реализација.
Испраќачите на налози во системот се авторизираат со корисничко име, лозинка и дигитален
сертификат. Секој налог кој ќе биде испратен во Банката за реализација автоматски ќе биде
дигитално потпишан и од неговиот испраќач.
Купопродажба на девизи е овластување кое овозможува само купување и продавање на девизни
средства за денари во директна on-line комуникација со дилерите на Банката. Лицата со ова
овластување се авторизираат со корисничко име, лозинка и дигитален сертификат. Секоја намера за
купување, односно понуда за продавање на девизни средства за денари ќе биде испратена во
Банката за реализација во реално време и автоматски ќе биде дигитално потпишана.
9) Ki-Pay плаќање – плаќање на средствата по основ на купување на производи, услуги или по
било кој друг основ преку електронска продавница, извршено преку сервисот Ki-Pay. За овој
тип на плаќање потпишувањето е поединечно, со можност за поставување на максимален
износ на налогот за плаќање, над кој неможе да се плати налогот.
Овластувањата се комбинираат зависно од бројот на вработени во фирмата кои се занимаат со
внесување налози, потпишување, прегледување на изводите и во зависност од организацијата и
поделбата на работата.
Доколку целокупната работа ја извршува едно лице, неопходно е да му се дадат сите 4 или 5
овластувања.
Доколку во Вашата фирма имате строга поделба на работата, сите улоги може да ги доделите на
поединечни лица, или да ги комбинирате во зависност од Вашите потреби.
7), 12) Се одбира само една од опциите.
Препорачливо е барем еден потписник да има неограничено право на потпишување, за да не
настане ситуација некогаш да се појави налог кој воопшто нема да може да биде потпишан, заради
ограничувањата.
12) Проверката за ограничувањата на износ по налог се врши со конверзија по среден курс во
моментот на внесување на налогот.
8), 13) Користењето на задолжителен потписник е опција која поддржува таква политика за
колективно потпишување, во која на налогот, покрај другите потписи, мора да биде потпишан и
задолжителниот потписник.
4) Податоците се однесуваат на физичкото лице кое ќе биде овластено да работи со Интернет
банката. Истите се потребни во случај на барање за ресетирање на лозинка за најава на системот по
телефон или барање за онлајн ресетирање на лозинката.

