КОРИСНИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА М-BANKING АПЛИКАЦИЈАТА
НА СТОПАНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ
Мобилната апликација на Стопанска банка најновиот иновативен банкарски производ со кој Стопанска
банка ја потврдува својата лидерска позиција на пазарот. Таа е наменета за физичките лица корисници на
паметни мобилни телефони базирани на Android и IOS (i-Phone) оперативен систем.
РЕГИСТРАЦИЈА И ПРИСТАП
М-banking сервисот на Стопанска банка е дел од i-Bank сервисот и се користи со истото корисничко име и
лозинка од е-banking.
Доколку сеуште не сте корисници на i-Bank (е-banking) сервисот, бесплатен пристап може да побарате
во било која филијала или експозитура на банката, каде ќе потпишете Договор и ќе добиете ОТП токен.
Доколку веќе сте корисници на i-Bank (е-banking) сервисот, М-banking услугите може да ги користите
уште веднаш за увид во Вашите сметки и банкарски производи, но за извршување на М-плаќања (налози),
потребно е да го обновите договорот и да добиете ОТП токен, доколку Вашиот постоечки договор е пред
01 Април 2013 г.

БЕСПЛАТНА ЗА КОРИСТЕЊЕ
М-banking апликацијата на Стопанска банка е бесплатна за користење и може да се превземе од Play
Store (за корисниците на Android телефони) iTunes (за i-Phone корисниците). ОТП токенот кој го добивате
со потпишувањето на i-Bank Договорот е бесплатен за сите што имаат намера да го користат сервисот,
односно за сите што ќе направат минимум 10 m-banking трансакции во првите 6 месеци (било какви и на
било кој износ трансфери или плаќања на свои или други сметки).
ЕДНОСТАВНА ЗА КОРИСТЕЊЕ СО МНОГУ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
1. Мултијазична подршка на англиски и македонски и официјални контакти од банката со можност за
директен пристап до социјалните медиуми што ги користи СБ (Facebook, Youtube, Linkedin)
2. Локациски сервиси: мапи и навигација до најблиските банкомати, филијали и листа на најпопуларните
e-commerce трговци и продажни места за трансакции на рати без камата
3. Листа на курсеви која постојано се ажурира и можност за конверзија на валути
4. Карактеристики на кредитните и депозитните производи за население со можност за директно
иницирање на постапката за аплицирање и пристап до важечката листа на каматни стапки на
банкарските производи
5. Напредни пуш нотификации за да секоаш бидете во тек со новините во работењето
6. М-Банкинг функционалност со користење на постојниот кориснички пристап од i-Bank (е-банкинг)
сервисот со можности за:
6.1. Увид во состојбата на сметките
6.2. Трансфери на средства помеѓу сметки врз база на предефинирани шаблони или врз основа на
ПП-30 и ПП-50 налози кои самостојно може да се креираат.
6.3. Плаќање на режиски трошоци врз база на готови шаблони
6.4. Увид во Мои Производи со детали за сите кредитни и депозитни производи во Банката како:
Амортизационен план, Листа на уплати, основни и дополнителни картички и др.
6.5. Увид во резервираните средства на сметката и недоспеаните трансакции на рати без камата
6.6. Извод (преглед) со сите трансакции на сметката за одбран период
6.7. Мини месечен преглед за кредитните картички.

