
 

 

 

 

 
 
КОРИСНИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА М-BANKING АПЛИКАЦИЈАТА НА  
СТОПАНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ  

Мобилната апликација на Стопанска банка e иновативен банкарски производ наменет за физичките лица корисници 

на паметни мобилни телефони базирани на Android, IOS и Windows оперативните системи.  

 
РЕГИСТРАЦИЈА И ПРИСТАП  

За да добиете пристап до m-banking сервисот на СБ, обратете се во најблиската филијала на СБ каде ќе ви бидат 

издадени корисничко име и лозинка кои, покрај за најава на m-banking апликацијата, ќе можете да ги користите за 

најава на e-banking сервисот на СБ. Доколку сакате i-bank услугите на СБ (m-banking, e-banking и телефонско 

банкарство) да ги користите и за процесирање на налози, во филијалата ќе ви биде издаден и ОТП токен – џебен уред 

за автентикација на плаќањата.  

 
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) и Marketplace (за Windows корисниците). ОТП 

токенот кој го добивате со потпишувањето на i-Bank Договорот е бесплатен за сите корисници кои ќе извршат барем 

10 i-bank трансакции во период од 6 месеци по подигнувањето на ОТП токенот. 

 
ЕДНОСТАВНА ЗА КОРИСТЕЊЕ СО МНОГУ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ  

М-banking апликацијата на Стопанска банка нуди широка палета на функционалности кои ќе ви овозможат целосна 
самостојност во работењето со сите ваши банкарски производи: 

 М-Банкинг функционалност со можности за:  

o Увид во состојбата на сметките  

o 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.  

o Плаќање на режиски трошоци врз база на готови шаблони  

o Увид во Мои Производи со детали за сите кредитни и депозитни производи во Банката како: 

амортизационен план, листа на уплати, картични производи и др.  

o Увид во резервираните средства на сметката и недоспеаните трансакции на рати без камата  

o Извод (преглед) со сите трансакции на сметката за одбран период  

o Месечен извештај за кредитните картички 

 TOPSIPay – Брзи Плаќања 

o Можност за синхронизација на сервисот со именикот од телефонот и Facebook пријателите кои ја користат 

оваа услуга 

o Брз трансфер на средства на пријателите од телефонот или Facebook пријателите без потреба од 

пополнување на налог или информација за сметката на примачот 

o Можност за праќање на барање за пренос на средства кон Facebook пријателите или контактите кои го 

користат овој сервис 



o Подели сметка – можност за брзо испраќање на групно барање за плаќање кон повеќе пријатели одеднаш 

 Детален опис на карактеристиките на сите картични, кредитни и депозитни производи на СБ со можност за 

директно аплицирање 

 Пристап до тековната листа на каматни стапки на кредитните и депозитните производи на СБ 

 Калкулатори за пресметка на рати и камата за кредитни и депозитни производи 

 Курсна листа со можност за брза конверзија меѓу валути  

 ТОПСИ функционалност со пристап до ТОПСИ блогот за млади и широка понуда на попусти кои СБ ги 

обезбедува специјално за своите ТОПСИ клиенти. 

 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  

 Мултијазична поддршка на англиски и македонски јазик  

 Официјални контакти од Банката со можност за директен пристап до социјалните медиуми на СБ (Facebook, 

Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube,)  

 


