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НАЧАЛО

Началната страница в Allianz E-bank се визуализира в момента, в който достъпите системата за
интернет банкиране с Вашето потребителско име и парола. Чрез наличната страница Начало в Allianz Ebank, Вие имате възможност да получавате актуална информация по въпроси, засягащи системата за
интернет банкиране и Алианц Банк България:


Кратка информация за всички Ваши сметки, регистрирани в системата за интернет банкиране;



Актуална информация за текущи промоции на продукти и услуги на системата за интернет
банкиране и Allianz E-bank;



Важни новини и съобщения;



Информация за връзка с банката – телефони и електронна поща;



Бързи връзки към най-често изполвани функционалности в системата за интернет банкиране;



Тарифа на банката;



Връзки към информация за електронни продукти и услуги на банката – дебитни и кредитни карти,
Универсален електронен подпис, SMS Известяване и SMS Нотификация и др.;



Възможност за предоставяне на препоръки за подобрения на сайта;



Често задавани въпроси за Allianz E-bank;



Възможни съобщения за грешка на системата и какво означават;



Електронен каталог за електронните продукти и услуги в Алианц Банк България



Електронен каталог за електронна сигурност

Фигура 1
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МЕНЮ СПРАВКИ

Това меню Ви дава възможност да направите справки за всяка Ваша сметка или продукт, който ползвате.

2.1.

Състояние на сметка

Това подменю Ви показва всички Ваши сметки, регистрирани в Allianz E-bank и продуктите, които
ползвате. При кликване върху името на сметката се визуализират допълнителни детайли, като салда, дата
на последно движение, блокирани суми.


Линкът Дневно извлечение е бърза връзка към подменю Движения по сметка и дава информация за
движения по сметката за настоящия ден.



Линкът Месечно извлечение е бърза връзка към подменю Движения по сметка и дава информация за
движения по сметката от началото на текущия месец до датата, на която е поискана справката.

Фигура 2

2.2.

Движения по сметка

Това подменю Ви позволява да прегледате всяка транзакция (движение) по определена сметка.
 Изберете желаната сметка от падащото меню.

Фигура 3



Въведете период, за който искате да направите справка и натиснете бутон Покажи.
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Движенията по сметка, за която дати на нареждане на документи попадат в зададения период, ще бъдат
показани в табличен вид.

Фигура 4
Можете да принтирате или да експортирате /съхраните/ таблицата с движения по сметка в различни
формати: TXT, XML, Excel и SWIFT MT940, като използвате препратките, които са в дясно на таблицата с
филтрираните движения /

2.3.

/.

Експозиция на сметки

В това подменю можете да получите информация за всяка Ваша сметка, регистрирана в Allianz E-bank :
 начално салдо – показва началното салдо по съответната сметка;
 текущо салдо – показва текущото салдо по сметката;
 разполагаемост – показва разполагаемите средства към момента във валута на сметката;
 разполагаемсот в BGN - показва разполагаемите средства към момента по сметката е лева;
 овърдрафт – показва наличен овърдрафт по сметката ( ако има такъв овърдрафт);
 блокирани суми по сметката за всяка Ваша сметка регистрирана в Allianz E-bank.

Фигура 5
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Обороти по сметка

Чрез това подменю се визуализира Дневно извлечение за определена сметка. За да ползвате тази
информация, следвайте стъпките:


Изберете Справки от хоризонталното меню и Обороти по сметка от вертикалното меню



Изберете желаната сметка от падащото меню



Изберете дата на справката



Натиснете бутон Покажи

Фигура 6

2.5.

Валутни курсове

Това подменю дава информация за обменните нива на валутните курсове на банката за текуща или
минала дата.


Въведете желаната от Вас валута в поле Валута. Тъй като валутните курсове се променят няколко
пъти на ден, прозорецът, който се визуализира за съответно избраната валута, съдържа няколко
реда, всеки от тях показващ различен валутен курс в зависимост от промяната на валутния курс
през деня.



Имате възможност за избор на справка по вид валута и за определена минала дата в поле „За дата”.
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Фигура 7

2.6.

Кредити

В подменю Кредити можете да видите основна информация за кредитите Ви в Алианц Банк България.
 Подменю Кредити Ви дава най-важната информация относно обслужваният кредит, а именно:
 размер на главницата;
 номер на сметка;
 дата на разрешаване;
 лихвен процент;
 наказателна лихва и т.н.

Фигура 8



Кликвайки върху таб Погасителен план план Вие имате възможност да следите по всяко време
състоянието на Вашият погасителен план.
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Фигура 9

2.7.

Електронни извлечения

Чрез функционалност Електронни извлечения можете да получите официални електронни извлечения за
Вашите сметки. Електронните извлечения се генерират във формат PDF за всеки месец и показват
всичките движения по сметката за дадения месец. Функционалността изглежда по следния начин:

Фигура 10

За да направите справка, трябва да посочите сметка, за която желаете да проверите за електронни
извлечения и период, за който да проверите. След като натиснете бутона „Покажи”, пред вас ще се
покажат всички генерирани за периода електронни извлечения.

Към момента услугата електронни извлечения е достъпна само за клиенти Юридически лица.

2.8.

СЕБРА отчети

Справката СЕБРА отчети е предназначена за бюджетни организации. Чрез тази справка можете да
получите информация за наредени плащания към СЕБРА, за лимити, за актуален и усвоен лимит за плащания,
както и за сумата на плащанията до деня на справката, за деня и общата сума на плащания.
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Фигура 11

За да извършите справката, трябва в полето «Сметка» да изберете от падащото меню кода на
бюджетния разпоредител. След това трябва да попълните полетата «От дата» и «До дата», за да
укажете желания период на справката. След като натиснете бутона «Покажи», ще бъде изготвена
желаната справка. Спрвката се показва в три колони:


За дата – показва деня, за който се изготвя справка



Бюджетен код – показва кода на бюджетния разпоредител



Отчет (парагон) – в тази колона се създава препратка към отчета за плащания към СЕБРА за
съответния ден. След като кликнете върху връзката, ще се зареди текстови файл с извлеченията
за съответния ден (по подразбиране се отваря с Notepad). В този текстови файл има информация за
статуса на наредените плащания, лимитите за плащания и сумата на наредените плащания. Ако
деня, за който правите справка е неработен, вместо връзка ще видите изписан следния надпис
„Няма данни за бюджетни нареждания”
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МЕНЮ ПРЕВОДИ

Чрез формите за платежни нареждания в меню Преводи можете да създавате и запазвате платежни
документи с цел извършване на вътрешнобанкови и междубанкови трансфери на суми в лева и валута,
както и да попълвате и изпращате документи съгласно българското законодателство.
При наличие на няколко упълномощени потребители за работа със сметките на един клиент, подписването
и изпращането на документи се осъществява въз основа на зададените при регистрацията права и
ограничения.
В различните видове платежни нареждания, с цел улеснение при ползването им, са разработени следните
функционалности:
 Макети – можете да запазите всяко платежно нареждане като макет (шаблон) с избрано от Вас име,
с цел лесно използване на същите данни при създаването на ново платежно нареждане.
 Контрагенти – тази функционалност Ви позволява да запазите и съхраните данни на Ваш
контрагент с цел лесното им използване при съставяне на следващо платежно нареждане.
 Избор на сметка на наредителя – полето е представяно с падащо меню, което Ви позволява удобен
избор на съответната сметка, без да е необходимо да я изписвате.
 Бъдещ
вальор:
Тази функционалност ви позволява да подписвате преводни нареждания, при
които преводът се осъществява на избрана от Вас бъдеща дата.


ДЕКЛАРАЦИЯ за произход на паричните средства – системата изисква задължителното попълване
на декларацията при нареждане на суми по-големи от 30 000 лв., съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари в Република България.

3.1.

Кредитен превод

Чрез платежното нареждане, което се визуализира пред Вас в подменю Кредитен превод, Вие можете:
 Да извършвате левови разплащания към небюджетни сметки – не можете да използвате този
документ за плащания от/към сметки на разпоредители с бюджетни кредити.
 Да възстановявате суми поради грешка в преводи, по които не са страна бюджетни предприятия.
 Да запазвате макети на Вашите кредитни преводи в случай на повтарящи се плащания към един и
същ контрагент.
 Да запазвате само наименованието на контрагента и в последствие да го избирате от списъка с
имена на контрагенти, който сте съставили.
 Да извършвате незабавен превод на средства в случаите, когато Ви е необходимо, чрез използване
на платежна система РИНГС.
 Да запазите наредения документ в меню Чакащи подпис в случай, че не желаете да подписвате
документа в настоящия момент.
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Фигура 12

3.2.

Плащане към СЕБРА

Чрез платежното нареждане, което се визуализира пред Вас в подменю „Плащане към СЕБРА”, Вие можете
да наредите плащане към СЕБРА. Функционалността „Плащане към СЕБРА” се използва от бюджетни
организации за извършване на бюджетни платежни нареждания през системата СЕБРА.

11

Allianz E-bank

Ръководство на Потребителя - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Фигура 13
При попълване на документа се спазват следните особености:


IBAN на получателя – трябва да въведете IBAN на получателя.



Платете на – име на получателя – свободно се въвежда текст.



Вид плащане – избира се от падащато меню, което се появява след като се кликне върху надписа.
Попълва се задължително при преводи към сметки на администратори на публични вземания, като
се прилага кодът за съответния вид данък, осигурителна вноска и други публични вземания.



Сума в лева – сума на плащането в лева.



Основание за плащане / ЕИК на наредителя - свободно се въвежда текст. съдържа кратко описание
на основанието за плащане или код за референция на получателя на сумата, по която той може да
идентифицира плащането. Когато плащанията са към сметки на администратори на публични
вземания, се въвежда Единния идентификационен код по БУЛСТАТ.



Параграф по ЕБК/Вид задължение – въвежда се параграф по ЕБК.



Вид и номер на документ, по който се плаща – клетката за вид на документа задължително трябва
да се попълни. По подразбиране в тази клетка е попълнена стойността «9», при кликване вътре в
клетката се показва падащо меню с опция за избор на вида на документа от 1 до 9. В съседното поле
се въвежда номера на документа, по който се плаща.



Дата на документа – при кликване на изборажението на клендар се показва календар, от който може
да се избере датата на документа. Алтернативно датата може да се напише ръчно във формат
дд/мм/гггг.



Период, за който се отнася плащането – в полетата „От” и „До” се избират съответните дати.



Код на бюдж. Разпоредител – полето не може да се попълни ръчно. За да се попълни полето, трябва да
се кликне върху надписа, след което се показва падащо меню с опцията да се избере кода на
бюджетния разпоредител.
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 Вид плащане в СЕБРА – при кликване вътре в полето се задейства падащо меню, от което може да се
избере съответния цифров код.


3.3.

Код дейност – свободно се въвежда необходимия код. Този реквизит не е задължителен

Плащане от/ към бюджета

Чрез платежното нареждане в подменю Плащане от/към бюджета можете да извършвате бюджетни
преводи. Формата на платежното нареждане се използва за левови разплащания от/към бюджетни сметки,
като и за плащания по данъчни и митнически задължения, задължения към НОИ и НЗОК. Приложенията на
документа
са
следните:
●
Преводно нареждане за плащане от/към бюджета (многоредово) се използва в случаите, когато
наредителят желае с един превод да плати до четири свои, различни по вид, задължения към една сметка на
администратор
на
публични
вземания.
●
Преводно нареждане за плащане от/към бюджета (многоредово) е предназначен само за преводи към
сметки на администратори на публични вземания (идентификатор на сметка, започващ с 8).
● Допуска се с този документ да се внасят публични вземания на едно задължено лице, класифицирани по
един и същ код за вид плащане, но с различни основания (например ДДС по декларация, ревизионен акт, суми
на
данъка,
отнасящи
се
за
различни
отчетни
периоди
и
др.).
●
Документът не може да се използва за внасяне на дължими суми на няколко задължени лица.
● Този документ не се прилага за преводи от/към сметки в БНБ, нито за преводи към други сметки, които
не са на администратори на публични вземания.
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3.4.

Директен Дебит

По договор между платеца и получателя на превода преводът може да бъде извършен чрез директен дебит
само ако платецът предварително даде съгласие преводът да се извършва незабавно от неговата сметка
по искане на получателя. Платецът представя своето съгласие пред банката, където се води сметката му,
а копие от съгласието изпраща на получателя на превода. В случай че платецът е посочил условия за
прилагане на директен дебит, банката изпълнява нареждане за директен дебит на получателя само ако се
убеди, че са изпълнени поставените условия за превода.
Нареждането за Директен дебит дава възможност :
 Да заявите дебитиране сметката на Ваш контрагент, който в случая ще се яви като платец, а Вие
ще бъдете получател на превода.
 Да запазвате макети на Вашите директни дебити в случай на повтарящи се плащания от едни и
същи контрагенти.
 Да запазвате само наименованието на контрагента и в последствие да го избирате от списъка с
имена на контрагенти, който сте съставили.
 Да запазите наредения документ в меню Чакащи подпис в случай, че не желаете да подписвате
документа в настоящия момент.
 Да заявите бъдеща дата за изпълняване на нареждането, различна от датата на неговото
попълване.
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3.5.

Междубанков превод в EUR (SEPA, BISERA7)

Чрез тази функционалност можете да нареждате преводи в EUR от ваша сметка в лева или валута към
сметка в лева или валута в друга банка – в България или в ЕС. В случай, че Вашата сметка е във валута,
различна от EUR, се извършва превалутиране по търговския курс на банката към момента на превода.
Попълване на документа:

! Всички данни, които попълвате в полетата, трябва да са изписани на латиница с главни букви.
При попълване на документа за „Междубанков превод в EUR (SEPA, BISERA7)”, информацията, която трябва да
въведете е разделена в няколко полета:
Поле с информация за получателя:

Трябва да попълните следните полета:


Платете на – въвежда се името на получателя.



Адрес на получателя – въвежда се адреса на получателя. За целта са налични два реда.



IBAN на получателя – въвежда се IBAN номер (международен номер на банковата сметка) на
сметката на получателя.
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 Държава на получателя – при кликване в полето се показва падащо меню, от което трябва да се
избере държавата на получателя. Трябва да се попълни само ако получателят е чужд гражданин.

Поле с информация за банката на получателя:

Трябва да попълните следните полета:


При банка – въвежда се име на банката на получателя. За целта са налични два реда.



Адрес на банката на получателя – въвежда се адреса на банката на получателя. За целта са налични
два реда.



BIC код – въвежда се BIC код на банката на получателя. Стойността на полето се зарежда
автоматично ако банката е в България.

Поле с информация за превода:

Трябва да попълните следните полета:


Сума във валута на превода – въвежда се сумата на превода в EUR. Ако сметката на наредителя е
във валута, различна от EUR, превалутирането се извършва по търговския курс на банката към
момента на превода.



Основание за плащане – в свободен текст се попълва основанието за плащане. За целта са налични 4
реда.



Код на операцията – при кликване в полето под надписа се показва падащо меню, от което се избира
код на операцията.



БНБ Номер – попълва се в случай на финансов кредит между местно и чуждестранно лице.



ISIN код – попълва се при търговия с ценни книжа.

Поле с информация за наредителя:
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Трябва да се попълнят следните полета:


Име на наредителя – зарежда се автоматично.



IBAN на наредителя – IBAN номер на сметката на наредителя. Полето не позволява свободно писане.
Сметката, от която ще се нареди преводът се избира чрез падащото меню, което се появява след
като се кликне върху надписа „IBAN на наредителя”.



Банков код – полето не позволява свободно писане. Стойността на полето се зарежда автоматично
след, като бъде избрана сметка, от която да се извърши превода.



Валута – полето не позволява свободно писане. Стойността на полето се зареждаавтоматично,
след като бъде избрана сметка, от която да се извърши превода.

Поле с информация за разноските по превода:

Разноските са фиксирани по начина, описан в документа и не могат да се променят.

Поле за декларация за произход на паричните средства.

Декларацията се попълва при преводи, които имат равностойност над 30 000 лв.

3.6.

Междубанков валутен превод (SWIFT)

В това меню можете да правите преводи от Ваша сметка в лева или валута в Алианц Банк България към
сметка във валута в друга банка- България или чужбина.
 В случай, че сметката Ви в Алианц Банк България, от която нареждате превода, е във валута,
различна от валутата на сметката, в чиято полза е превода, се извършва превалутиране по
търговския курс на банката към момента на превода.
 Ако двете сметки, участващи в превода, са в две от следните валути - BGN, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY,
NOK, SEK, USD, преди да наредите международен превод по SWIFT, можете да ползвате
преференциален валутен курс, като за целта трябва да разполагате с две сметки в Алианц Банк
България в съответните два вида валута (вижте т. 2.6 Обмяна на валута).
 За повече информация относно ползване на преференциален валутен курс при нареждане на
международен валутен превод можете да се свържете с дилър на банката или с обслужващия Ви
банков офис.

! Всички данни, които попълвате в полетата, трябва да са изписани на латиница с главни букви.
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Когато започнете да попълвате полетата по заявката за Международен превод, в първата секция
попълнете:

Фигура 16





Името на Бенефициента (Получателя) – чрез линк Запази към контрагенти можете да
запазите само името на бенефициента и в последствие да го избирате от съставения
от Вас списък с имена на контрагенти;
Адрес на Бенефициента;
IBAN на получателя;
В случай, че получателят на превода е чуждестранно лице, трябва да попълните
съоветната държава. Кликнете върху поле
съоветната държава.

!

и след това изберете от списъка

Моля да следите за правилното попълване на IBAN на получателя.





Името на банката на Бенефициента;
Адрес на банката Бенефициента;
Банков идентификационен код (BIC);
НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО въвеждането на Клирингов код (с изключение на случаите, когато
преводът е в долари и е за САЩ);

Секцията, предназначена за попълване на данни на Банка-посредник, се попълва от Вас САМО В
СЛУЧАЙ, че сте запознат с данните на банката посредник (ако има такава) и изрично желаете
преводът да бъде извършен именно чрез нея. Ако не сте запознат с данните на банката посредник,
оставете цялата секция НЕПОПЪЛНЕНА, Алианц Банк България ще пренасочи превода Ви чрез своите
банки кореспонденти:
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Попълнете желаната от Вас валута и сума на превода.
Попълнете Основание за плащането.

Фигура 18


В следващата секция кликнете веднъж в полето Код на операцията, за да изберете кода на
операцията. Избирайки кода (в малкото поле), в по-голямото поле вдясно ще се изпише пълното
наименованието. Полетата БНБ Номер и ISIN код се попълват само при определени операции (напр.
БНБ Номер се попълва в случай на финансов кредит между местно и чуждестранно лице, а ISIN код се
попълва търговия с ценни книжа):

Фигура 19





Изберете сметката, от която искате да извършите превода.
ПОСОЧЕТЕ за чия сметка ще бъдат таксите по SWIFT превода. По подразбиране Вашите разноски са
за сметка на Алианц Банк България, а разноските на чуждите банки са за сметка на бенефициента.
По подразбиране вальорът за изпълнение на превода е до 2 работни дни. Ако искате да извършите
превода в рамките на деня или в рамките на следващия ден, маркирайте съоветната отметка.
Можете да запазите макет на повтарящи се плащания към контрагенти чрез опцията Макети.
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Вътрешнобанков валутен превод

Чрез платежното нареждане в това подменю можете да:
 Осъществявате валутни преводи от сметка в Алианц Банк България в лева или валута, към друга
сметка в Алианц Банк България във лева или валута.
 В случай, че двете сметки в превода са в две различни валути, да извършвате превалутиране по
търговския курс на банката към момента на превода .
 Да ползвате услугата Обмяна на валута по преференциален валутен курс, като за целта трябва
да разполагате с две сметки в Алианц Банк България в съответните два вида валута (вижте т. 3.6
Обмяна на валута).
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3.8.

Обмяна на Валута

Това подменю предлага обмяна на валута между сметки на един и същ клиент.
Покупко-продажбата на валута може да се осъществи по търговския курс на банката за деня или по
преференциален
курс,
който
се
договаря
с
банков
дилър.
Посочените сметки на клиента трябва да са в две от следните валути: BGN, EUR, USD, GBP, CHF,JPY, DKK,
NOK и SEK.
Продажба на валута:
При продажба на валута в поле „Задължете сметка” избирате сметка – валутна или в лева, от която
ще продадете посоченият брой валутни единици, въведени в полето „Сума на продадена валута”. В поле
„Заверете сметка” посочете сметката,по която ще постъпи стойността на продадената от Вас
валута. Необходимо е да маркирате опция „Продам”.
Покупка на валута:
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При покупка на валута в поле „Задължете сметка” посочвате сметката, от която ще закупите
посочения брой валутни единци, въведени в поле „Сума на закупена валута”. В поле „Заверете сметка”
посочвате сметката, по която ще постъпят закупения брой валутни единици. Необходимо е да
маркирате
опция
„Купя”.

3.8.1.

Обмяна на валута по Търговски курс на банката
Справка за валутния курс на банката за деня можете да видите в меню Справки, подменю
Валутни курсове.

3.8.2.

Обмяна на валута по Преференциален валутен курс

● За да използвате преференциален курс, трябва да се свържете с дилър на банката и да получите оферта
(вижте
Стъпка
1,
по-долу).
●
В случай, че сте получили оферта от дилъра, но не сте въвели номера й в полето Референция за
договорен курс, преводът ще бъде осъществен по Търговския курс на банката за деня.
●
Сумата за покупка/продажба трябва да е с равностойност по-голяма или равна на 2000 лева.
●
Сумата, която е въведена във формата и тази, за която е договорен преференциален курс, трябва да
съвпадат.
● Офертата на дилъра ще се анулира в случай, че до 18:00 часа в деня, в който е направена, не сте подписали
преводното нареждане по сделката.
Стъпки при обмяна на валута по Преференциален валутен курс
 Стъпка 1 Свържете се с наш дилър на следните телефони: 02/9215 478 и 02/9215 479 всеки работен ден
(Понеделник-Петък) от 8:30 до 17:00 часа.
 Стъпка 2 Договорете курс за покупка/продажба на една от изброените по-горе валути, и вземете
номера (референцията) на офертата.
 Стъпка 3 Попълнете формата за обмяна на валута, като изберете опцията Преференциален валутен
курс и в полето Референция за договорен курс въведете номера на офертата, даден Ви от дилъра.
 Стъпка 4 Натиснете бутона Подпиши, за да осъществите превода или натиснете бутона Запази, за
да запазите документа в меню Преводи/ подменю Чакащи подпис.
 Стъпка 5 В случай, че сте използвали бутона Запази, в рамките на оставащото Ви време, дадено Ви от
дилъра, но най-късно до 18:00 часа на същия работен ден, трябва да подпишете нареждането от Преводи,
подменю Чакащи подпис.
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3.9.

Ръководство на Потребителя - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Статистическа форма /100 000 лв./

Съгласно чл.3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ е задължително изпращането на статистическа форма:


При извършване на плащания или преводи към чужбина на стойност равна или по-голяма от 100 000
лева.



Плащания или преводи между местни и чуждестранни лица в страната на стойност равна или поголяма от 100 000 лева.



При постъпления от чужбина на стойност равна или надвишаваща 100 000 лева.

Отново можете да запазите документа за по-късен подпис, да направите макет за бъдещи плащания или да
посочите бъдещ валъор (дата) на изпълнение.
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3.10.

Ръководство на Потребителя - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Декларация НОИ

Декларация НОИ се попълва и изпраща от осигурителя - Юридическо Лице и представлява декларация за
внесени осигурителни вноски по изплатено трудово възнаграждение. Съгласно чл. 7, ал. 8 от Кодекса за
задължително обществено осигуряване, всяко внасяне/изплащане на осигурителни вноски, парични
обезщетения, задължително е придружено с тази декларация. Банките не отпускат суми за изплащане на
трудови възнаграждения, части от тях, парични обезщетения и други плащания, ако осигурителят не
представи платежно нареждане за прехвърляне на дължимите осигурителни вноски и декларация, че същите
са внесени по приходните сметки на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и
допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
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3.11.

Ръководство на Потребителя - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Масови Плащания (импорт на файл)

В Allianz E-bank се обработват следните видове масови плащания:
 Масово плащане тип Кредитни преводи
Предназначение - за плащания между клиенти, които НЕ са разпоредители с бюджетни кредити и НЕ
са администратори на публични вземания. Използва се за плащане на трудови възнаграждения,
плащания към доставчици и др.
 Масово плащане тип Директни дебити
Предназначение - за плащания между клиенти, които НЕ са разпоредители с бюджетни кредити и НЕ
са администратори на публични вземания. Използва се за иницииране на искане за директен дебит.
 Масово плащане тип Плащания от/към бюджета
Предназначение:
- За плащания към сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор
започващ с 8) - данъци, такси, глоби и др.
- За плащания от сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор
започващ с 8).
- За плащания от сметки на разпоредители с бюджетни кредити (сметки с идентификатор
започващ с 3) , които НЕ се извършват чрез СЕБРА.
 Масово плащане тип Междубанков валутен превод (SWIFT)
Предназначение – за плащания, при които сметката на получателя е в друга банка и валутата на
превода е различна от лева.
Можете да избирате вида кодиране на документа – под DOS или под WINDOWS.
Можете да избирате вида на платежната система, която ще използвате – БИСЕРА за левови или SWIFT
за валутни междубанкови преводи.
Можете да изберете файла с данни за масово плащане чрез бутон Разглеждане.
След като се запознаете с характеристиките на масовите плащания (посочени по-долу), изберете вида
на кодирането на файла и платежната система и след това кликнете върху бутон Зареждане на файл.
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3.10.1


Общи характеристики на масовите плащания
Файловете съдържат два типа записи:
 Общ (заглавен) запис, съдържащ информация за инициатора на плащането.
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Ръководство на Потребителя - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
Единичен (елементарен) запис, съдържащ останалите необходими данни за попълване на
съответния документ.
 Всички полета на записа завършват със символа „;”.
 Общия брой на полетата (завършващи със символа „;”) трябва да отговаря на предвидения брой
полета в съответния формат.
 Символът „;” се записва дори и в случаите, когато съответното поле е незадължително за
попълване.
 Всички задължителни полета следва да са попълнени с коректни данни, спрямо предвидения формат.
 За указване дължината на полетата са използвани следните означения:



дължина

значение

N

максимален размер n знака

N!

точно n знака
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За указване типа на полетата са използвани следните означения:
Тип

значение

N

цифрово поле

C

буквено-цифрово поле
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 Допустими за използване са символите, които се поддържат от лицензираните платежни системи
в страната, съгласно предоставените от тях.
 Като десетичен разделител ( в сумите ) се използва символът „.” (точка).
 В полетата за попълване на суми е задължително попълването на десетичния разделител и на
дробната част.
 Запазват се съществуващите етапи на обработка на входните файлове за масови плащания.
 Запазва се съществуващия контрол за валидност на данните, доколкото не противоречи на
действащите разпоредби.
 Въвежда се нов контрол за валидност на данните във връзка с обработката на документите,
съгласно действащите разпоредби.

Обработвани към момента видове входни файлове са следните:

3.10.2

Плащания с Кредитен превод и Директен дебит

Форматът е предназначен за плащания между клиенти, които не са разпоредители с бюджетни кредити и
не са администратори на публични вземания

Заглавен запис
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номер

Ръководство на Потребителя - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

значение

размер

тип

забележка

задължително

1

OMP

3!

C

OMP

да

2

Вид на масовото плащане

2!

C

DP – кредитен превод
NI – директен дебит

да

3

Дата

8!

N

Дата на съставяне във
формат ггггммдд

да

4

BIC на банката на наредителя

8!

C

да

5

IBAN на наредителя

22!

C

да

6

Име на наредителя

35

C

да

7

Валута

3!

C

Национална валута на
страната (за лева – BGN)

да
да
да

8

Сума

16.2

N

Обща сума на масовото
плащане

9

Брой редове

6

N

Брой на единичните записи

10

Контролен код

7

C

Не се поддържа
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Единичен запис
номер

значение

размер

тип

забележка

1

Вид на масовото плащане

2!

C

DP – кредитен превод
NI – директен дебит

2

Име на получателя

35

C

Да

3

BIC на банката на получателя

8!

C

Да

4

IBAN на получателя

22!

C

Да

5

Име на банката на получателя

35

C

Да

6

Сума

13.2

N

Да

7

Основание за плащане

70

C

Да

8

Тип на документ

12

C

Не се поддържа (стари
311,411..)

9

Платежна система

6

C

Възможни
стойности
БИСЕРА
или
РИНГС,
изписани на кирилица

10

Такси

3

N

Попълва се 002 (споделени)

11

Дата на изпълнение

8!

N

Дата във формат ггггммдд

Фигура 30

28

задължително
Да

Allianz E-bank

Ръководство на Потребителя - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Контрол, подразбиращи се стойности и особености
 Ако полето „Основание за плащане” започва с кодовата дума „ЕГН”, се извършва контрол за
съответствие между записания код след кодовата дума и наличните в базата данни за титуляра по
сметката от съответния единичен запис. Контрола има смисъл и е валиден само за вътрешнобанкови
плащания.
 Полето „Дата” в заглавния запис следва да е попълнено с по-малка или равна на текущата
счетоводна дата.
 Полето „Дата на изпълнение” в единичните записи следва да е попълнено с дата, по-голяма от
текущата счетоводна дата, или да бъде оставено празно. Полето „Дата на изпълнение” се попълва само, ако
преводът трябва да се изпълни с бъдещ вальор. В такъв случай, в полето се въвежда датата, на която
преводът трябва да се изпълни. В противен случай, полето се оставя празно.
 Ако незадължителните полета не са попълнени, при импорт на масовото плащане се зареждат
стойности по подразбиране, както следва:
 за платежна система – БИСЕРА, а за плащания (от тип DP) по-големи или равни на 100 000.00
BGN – РИНГС;
 за такси – 002 „Споделени такси”;
 за дата на изпълнение – текуща счетоводна дата
 Ако масовото плащане се използва за импорт на документи „директен дебит” към НОИ, полето
„Основание за плащане” трябва да се структурира съгласно Указание 03-2006 „Съставяне на платежни
документ”.

3.10.3

Плащания с преводно нареждане за Плащане от/ към бюджета

Форматът е предназначен за плащания
 от сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор започващ с 8);
 към сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор започващ с 8);
 от сметки на разпоредители с бюджетни кредити (сметки с идентификатор започващ с 3) за
плащания, които не се извършват чрез СЕБРА;

Заглавен запис
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номер

Ръководство на Потребителя - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

значение

размер

тип

забележка

задължително

1

OBP

3!

C

OBP

Да

2

Вид на масовото плащане

2!

C

BP –
преводи от/към
бюджета

Да

3

Дата

8!

N

Дата на съставяне във
формат ггггммдд

Да

4

BIC на банката на наредителя

8!

C

Да

5

IBAN на наредителя

22!

C

Да

6

Код за вид на плащане

6!

N

7

Име на наредителя

35

C

Да

8

Валута

3!

C

Национална валута на
страната (за лева – BGN)

9

Сума

16.2

N

Обща сума на масовото
плащане

Да

10

Брой редове

6

N

Брой на единичните записи

Да

11

Контролен код

7

C

Не се поддържа
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номер

Ръководство на Потребителя - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

значение

размер тип

забележка

1

Вид на масовото плащане

2!

C

BP –
преводи от/към
бюджета

2

Име на получателя

35

C

Да

3

BIC на банката на получателя

8!

C

Да

4

IBAN на получателя

22!

C

Да

5

Код за вид на плащане

6!

N

6

Име на банката на получателя

35

C

Да

7

Сума

13.2

N

Да

8

Основание за плащане

70

C

Да

9

Тип на документ

12

C

Не се поддържа (стари
313)

10

Вид и номер на документа

18

C

вид – 1 позиция;
номер -17 позиции

11

Дата на документа

8!

N

Дата във формат ггггммдд

12

Начало на период

8!

N

Дата във формат ггггммдд

13

Край на период

8!

N

Дата във формат ггггммдд

14

БУЛСТАТ на задълженото лице

13

N

Попълва се верен БУЛСТАТ
или 0 (нула)

15

ЕГН на задълженото лице

10

N

Попълва се верен ЕГН или 0
(нула)

16

ЛНЧ на задълженото лице

10

N

Попълва се верен ЛНЧ или 0
(нула)

17

Име на задълженото лице

35

C

18

Платежна система

6

C

19

Такси

3

N

Попълва се 002 (споделени)

20

Дата на изпълнение

8!

N

Дата във формат ггггммдд

31

Да

Да

Да

Да
Възможни
стойности
БИСЕРА
или
РИНГС,
изписани на кирилица
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Ръководство на Потребителя - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Контрол, подразбиращи се стойности и особености
 Ако полето „основание за плащане” започва с кодовата дума „ЕГН” се извършва контрол за
съответствие между записания код след кодовата дума и наличните в базата данни за титуляра по
сметката от съответния единичен запис. Контрола има смисъл и е валиден само за вътрешнобанкови
плащания.
 Полето „Дата” в заглавния запис следва да е попълнено с по-малка или равна на текущата
счетоводна дата.
 Полето „Дата на изпълнение” в единичните записи следва да е попълнено с дата, по-голяма от
текущата счетоводна дата, или да бъде оставено празно. Полето „Дата на изпълнение” се попълва само, ако
преводът трябва да се изпълни с бъдещ вальор. В такъв случай, в полето се въвежда датата, на която
преводът трябва да се изпълни. В противен случай, полето се оставя празно.
 Ако незадължителните полета не са попълнени, при импорт на масовото плащане се зареждат
стойности по подразбиране, както следва:
 за платежна система – БИСЕРА, а за плащания по-големи или равни на 100 000.00 BGN – РИНГС;
 за такси – 002 „Споделени такси”;
 за дата на изпълнение – текуща счетоводна дата
 Полето „Вид и номер на документ” трябва да е попълнено с поне една позиция (вид на документ).
 При попълнени стойности 2, 3 или 6 в поле „Вид на документ” задължително се попълват и номер на
документ и дата на документа.
 При попълнени стойности 1, 2, 4 или 5 в поле „Вид на документ” задължително се попълват и
полетата „Начало на период” и „Край на период”.
 Попълнената дата в поле „Начало на период” трябва да е по-малка или равна на датата, попълнена в
поле „Край на период”.
 Едно от полетата за БУЛСТАТ, ЕГН или ЛНЧ трябва да е задължително попълнено.
 Полетата ЕГН и ЛНЧ са алтернативни – поне едно от тях трябва да е непопълнено.
 Полетата „Код за вид на плащане” ( и в заглавния, и в единичния запис ) трябва да са попълнени
задължително и единствено при IBAN, чийто идентификатор започва с 8.
Полетата „Код за вид на плащане” ( и в заглавния, и в единичния запис ) трябва да са попълнени с
допустимите кодове според идентификатора на сметката в IBAN

3.10.4

Плащания с преводно нареждане за Междубанков валутен превод (SWIFT)

Форматът е предназначен за междубанкови валутни преводи (валутата на превода е различна от лева).
При съставянето на файла за масови плащания трябва да се имат предвид следните особености:
 Във файла за масови плащания трябва да има поне едно съобщение за превод;
 Във файла няма заглавно или контролно съобщение;
 При създаването на отделните съобщения във файла за масови плащания, интервалът се зачита
като символ;
 При създаването на файла за масови плащания, между отделните съобщения не трябва да има
празни редове;
 Всяко съобщение за междубанков валутен превод (SWIFT), описано във файла за масови плащания
трябва да бъде от вида MT103 и да е съставено в следния формат (N – редът съдържа само числа, C –
редът може да съдържа числа и букви):
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Номер на
поле

Ръководство на Потребителя - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
Значение

Размер

Тип

Забележка

Задължително

20:

Референтен номер на
изпращача

16

C

Генерира се от
софтуера/програмата,
изготвила файла за масово
плащане

Да

32А:

Дата/валута/сума на
превода

6!3!15

C

Формат на датата –
ггммдд.
Валута – попълва се
трибуквения код.
Сума – попълва се с
десетична точка до
стотни.
Не се слагат интервали,
запетаи или други символи
между стойностите.

Да

50А:

Наредител

/34
8 или 11
35

C
C
C

1ви ред – IBAN
2ри ред – BIC код на
банката на наредителя
3ти ред - Име на
наредителя

Да

56:

Кореспондентска
институция

8 или 11
35
35
35
35

C
C
C
C
C

Първи ред – BIC на банката
на получателя
Втори- пети ред – Име на
банката на получателя,
адрес (град, държава)

Не

57А:

Банка на получателя

8 или 11
35
35

C
C
C

Първи ред – BIC на банката
на получателя
Втори ред – име на
банката
Трети ред – адрес на
банката

Да

59:

Получател

/34
35
35

C
C
C

Първи ред – IBAN на
получателя
Втори ред – име на
получателя
Трети – Адрес на
получателя.
Последователност на
адреса – улица, град,
държава

Да

70:

Основание на превода

35
35

C
C

До 2 реда по 35 символа

Да

71А:

Разноски

3!

C

Описва коя страна поема
разноските. Възможни
стойности:
OUR – за сметка на
наредителя
SHA – споделени разноски
BEN – за сметка на
получателя

Да

Фигура 33
Примернo съобщение за междубанков валутен превод (SWIFT), което се използва във файла за масови
плащания:
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:20:12345678ABCD
:32A:120130EUR10.00
:50A:/BG12BUIN12345678901234
BUINBGSF
CLIENT
:57A:UNCRBGSF
BANK NAME
SOFIA, BULGARIA
:59:/BG12UNCR12345678901234
SENDER
SENDER ADDRESS
:70: 12345671234567123456712345671234567
12345671234567123456712345671234567
:71A:SHA
*Забележка – данните в посоченото съобщение са примерни.

3.12.

Чакащи подпис

В това меню можете:
 Да видите списък на всички преводни нареждания, които са създадени по определена сметка, но все
още не са подписани.
 Да изберете документ, който да подпишете или откажете (изтриете) чрез поставяне на тикче в
съответното поле на избрания от Вас документ.
Филтърът за търсене Ви позволява да изберете една или всички сметки, по които да търсите все още
неподписани преводни нареждания.

Фигура 34

3.13.

Наредени документи

Чрез филтър за търсене, в това подменю можете да намерите всички наредени/подписани документи, по
всички сметки, до които имате достъп в Allianz E-bank.
 Изберете желаната сметка от падащото меню.
 Въведете периода, за който искате да направите справка.
 Изберете статус на документа от падащата листа, в случай че желаете да ограничите
резултатите до документи с определен статус.
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 Изберете вид на документ от падащата листа, в случай че желаете да ограничете резултатите
до документи от определен вид.
 Натиснете бутон Покажи.

Фигура 35

3.14.

Нареждане разписка

Чрез изпращане на заявка за Нареждане разписка Вие можете:


Да направите заявка за плащане по касов път на определена сума на оправомощено от Вас лице.



Да направите макет на документа в случай на повтарящи се нареждания.



Да запазите документа в Чакащи подпис за по-късно подписване.



Да посочите банковата локация, в която бенефициентът (получателя) да получи парите.



Можете да правите нареждането в различна валута съобразно сметките, които поддържате.



След като подпишете Нареждане разписка, можете да разпечатате попълнения документ от
подменю Наредени документи.
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МЕНЮ УСЛУГИ

Меню Услуги улеснява потребителите на Алианц Е-банк в процесите по осъществяване на плащания към
доставчици на комунални услуги.

4.1.

Мои регистрирани сметки

Чрез подменю „Мои регистрирани сметки”, Вие може да извършите проверка за задължения и да наредите
плащания към всички доставчици на комунални услуги, които сте запазили като контрагенти.
Функционалност „Мои регистрирани сметки” изглежда по следния начин:

Фигура 37
Във функционалност „Мои регистрирани сметки” се показва списък с всички запазени доставчици на
комунални услуги. За да запазите доставчик, е необходимо предварително да изберете доставчика, да
въведете абонатен или клиентски номер и да натиснете бутон "Запази към контрагент" от съответно
подменю на меню "Услуги".

За да използвате функционалност „Мои регистрирани сметки”, е необходимо да направите следното:


Сложете отметка пред доставчиците, за които искате да проверите дали имате задължения. Ако
искате да проверите за всички доставчици, сложете отметка в полето на първия ред пред надписа
„Име на контрагент” и автоматично ще се маркират всички редове.



Натиснете бутона Проверка, при което ще бъде изпратено запитване към доставчиците на
комунални услуги за задължения.



Срещу всеки доставчик, в поле „Сума на задължение” ще бъде изписана сумата на задължението Ви, а
в поле „Статус на задължение”, ще бъде изписан статусът на задължението Ви. Така например, ако
към избрания доставчик нямате задължения, в поле „Сума на задължение” ще бъде изписано 0.00, а в
поле „Статус на задължение”, ще бъде изписано „Няма задължение”. Ако имате задължение по
избрания доставчик, в поле „Сума на задължение” ще бъде избрано задължението, а в поле „Статус на
задължение” ще се изпише „Неплатено”.



След извършване на проверката, ще се изпише общата сума на задълженията. По Ваш избор можете
да маркирате всички доставчици или само част от тях и да платите избраните задължения, като
натиснете бутона Плащане.

4.2.

Мобилни оператори

Чрез подменю „Плащане на мобилни телефони”, Вие може да осъществите плащания свързани със
задълженията си към мобилните оператори Мобилтел, Глобул, Виваком и Боб. Услугите, които Банката
предоставя са:
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Плащане на фактури (задължения) – за Глобул, Виваком и Боб:

Необходмо е да следвате следните стъпки:


Въведете своя клиентски или абонатен номер и натиснете бутона Проверка.



След натискане на бутона Проверка, системата изпраща запитване към мобилния оператор и
показва задълженията по фактурата Ви.



След като задължението Ви се покаже, е необходимо да изберете сметка, от която да направите
плащането.



След като направите избор, бутонът Плащане става активен.



При натискане на бутон Плащане се показва преводно нареждане, което Вие можете да подпишете.

4.2.2.

Плащане на фактури (задължения) – за Мобилтел



Необходимо е да изберете услуга „Плащане на фактури (задължения).



Изберете доставчика, към когото имате задължение.



Абонати на Мобилтел е необходимо да въведат освен телефонния си номер и четирицифрения код
от фактурата си (физическите лица могат да разберат кода си от хартиената фактура или чрез
SMS на номер 1590, а юридическите лица, единствено от хартиена фактура). Абонати на други
мобилни оператори е необходимо да въведат само телефонните си номера.



След натискане на бутон Проверка системата изпраща запитване към мобилния оператор и
визуализира задълженията по фактурата Ви.

Фигура 38


Изберете сметка, от която да извършите плащането.



След като направите избор, бутонът Плащане става активен.



При натискане на бутон Плащане се визуализира преводно нареждане (т.3.1), което Вие можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
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Фигура 39

4.2.3.

Внасяне на гаранционна сума в полза на Мобилтел за увеличаване на кредитния лимит
(Депозит) – за Мобилтел



Изберете доставчика, към когото имате задължение



Необходимо е да изберете услуга „Внасяне на гаранционна сума за увеличаване на кредитния лимит
(Депозит)



Необходимо е да въведете телефонния си номер и сумата, която желаете да депозирате.



Избирате сметка, от която да осъществите плащането.



Бутонът Плащане ще стане активен. При натискането му се визуализира преводно нареждане
(т.3.1) към Мобилтел и можете да подпишете съгласно правата Ви в системата

Фигура 40

4.2.4.

Зареждане на предплатени карти към Мобилтел


Изберете доставчика, към когото имате задължение



Избирате услуга „Зареждане на предплатени карти”



Въвеждате телефонен номер и размер на вноската



Избирате сметка, от която да се осъществи плащането.



Бутонът Плащане става активен.
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При натискането му се визуализира преводно нареждане (т.3.1), което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата

Фигура 41

4.3.

Стационарни оператори

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга.
За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:





Фигура 42
Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Натиснете бутона „Проверка”.
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 След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
 Изберете сметка, от която да извършите плащането.
 След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
 При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
 Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.
 Във подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро
изберете доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона
„Запази към контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада
необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да
изберете вида на желаната услуга, да натисне бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се
визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

4.4.

Електроснабдителни дружества

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга.
За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

Фигура 43
 Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
 Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Важно: Необходимо е клиентите на ЧЕЗ и Е.ОН да въведат клиентските си номера, а клиентите на
ИВН България Електроснабдяване - номера на измервателна точка!
 Натиснете бутона „Проверка”.
 След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
 Изберете сметка, от която да извършите плащането.
 След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
 При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
 Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.
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В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро изберете
доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към
контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно
въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натисне
бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и
абонатния номер.

4.5.

Интернет доставчици

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга.
За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

Фигура 44
Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Натиснете бутона „Проверка”.
След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
 Изберете сметка, от която да извършите плащането.
 След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
 При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
 Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.
В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро изберете
доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към
контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно
въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натисне
бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и
абонатния номер.





4.6.

Кабелна и сателитна телевизия

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга.
За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:
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Фигура 45
Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Натиснете бутона „Проверка”.
След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
 Изберете сметка, от която да извършите плащането.
 След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
 При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
 Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.
В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро изберете
доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към
контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно
въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натисне
бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и
абонатния номер.





4.7.

Топлофикационни дружества

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга.
За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:
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Фигура 46
 Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
 Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Важно: В полето за клиентски/абонатен номер е необходимо да въведете клиентския си номер, без
да посочвате букви!
 Натиснете бутона „Проверка”.
 След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
 Изберете сметка, от която да извършите плащането.
 След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
 При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
 Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.
В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро изберете
доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към
контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно
въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натисне
бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и
абонатния номер.

4.8.

Сигнално-охранителна техника и услуги

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга.
За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:








Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Натиснете бутона „Проверка”.
След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
Изберете сметка, от която да извършите плащането.
След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
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 Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.
Във подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро изберете
доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към
контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно
въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натисне
бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и
абонатния номер.

4.9.

Природен газ

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга.
За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

Фигура 47
Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Натиснете бутона „Проверка”.
След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
 Изберете сметка, от която да извършите плащането.
 След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
 При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
 Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.
В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро изберете
доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към
контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно
въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натисне
бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и
абонатния номер.





4.10.

ВиК дружества
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При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга.
За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

Фигура 48





Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Натиснете бутона „Проверка”.
След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
 Изберете сметка, от която да извършите плащането.
 След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
 При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
 Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.
В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро изберете
доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към
контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно
въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натисне
бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и
абонатния номер.

4.11.

Професионален домоуправител

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на услугата
професионален домоуправител. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите
следното:
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Фигура 49
Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Натиснете бутона „Проверка”.
След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
Изберете сметка, от която да извършите плащането.
След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро изберете
доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към
контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно
въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натисне
бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и
абонатния номер.

4.12.

Интернет, VoIP и уеб хостинг

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на Интернет, VoIP
и уеб хостинг услуги. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:
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Фигура 50
Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Натиснете бутона „Проверка”.
След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
Изберете сметка, от която да извършите плащането.
След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро изберете
доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към
контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно
въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натисне
бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и
абонатния номер.

4.13.

Застрахователни и финансови услуги

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на
застрахователни и финансови услуги. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите
следното:
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Фигура 51
Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Натиснете бутона „Проверка”.
След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
Изберете сметка, от която да извършите плащането.
След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро изберете
доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към
контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно
въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натисне
бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и
абонатния номер.

4.14.

Образование

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на образователни
услуги. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:
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Фигура 52
Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
Натиснете бутона „Проверка”.
След натискане на бутон „Проверка” системата изпраща запитване към вашия доставчик и
визуализира задълженията по фактурата Ви.
Изберете сметка, от която да извършите плащането.
След като направите избора си, бутонът „Плащане” става активен.
При натискане на бутон „Плащане” се визуализира преводно нареждане, което можете да
подпишете съгласно правата Ви в системата.
Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи”, подменю „Наредени
документи”. Първоначално статуса на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено
от ИПей.”, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен”.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент” и „Зареди контрагент”. Когаро изберете
доставчик и въведете клиентския/абонатния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към
контрагент”. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно
въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натисне
бутон „Зареди контрагент” и пред вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и
абонатния номер.

4.15.

Благотворителност

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите благотворителни плащания към УНИЦЕФ
България и SOS Детски селища България.

Фигура 53
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Системата работи по метод аналогичен на плащанията на комунални услуги.
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МЕНЮ КАРТИ

5.1.

Извлечения по кредитна карта

Когато изберете подменю Извлечения по кредитни карти пред Вас ще се визуализира филтър за търсене.
Чрез този филтър можете да търсите месечни извлечения за Вашите кредитни карти като зададете
период с начална и крайна дата.

Фигура 54



След кликване върху на бутон Покажи се появява екран с всички месечни извлечения за зададения
период, по всички Ваши кредитни карти. Извлечението е представено като линк в поле Име на
файл извлечение и документът е във формат Excel.

Фигура 55


Документът във формат Excel (.xls) има следните реквизити:
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Фигура 56

5.2.

Регистър на картите

Това подменю предоставя подробна информация за всички притежавани от Вас дебитни и кредитни карти,
а именно:
 Вид на картата според продукта
 Срок на валидност
 Име върху картата
 Статус на картата
 Опозиция на картата (т.е. дали Вашата карта е блокирана или не)
 Етап на изпълнение на заявката
 Сметка, към която е издадена картата
 Вид на картата според продукта
 Валута на сметката на картата
 Одобрен кредитен лимит
 Локация на карта
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МЕНЮ ЗАСТРАХОВКИ
Застраховки

Чрез подменю Застраховки Вие имате възможност да заплащате Вашите дължими вноски по застраховки
към застрахователно дружество от групата на Алианц България Холдинг. Чрез наличните в подменю
Застраховки реквизити, Вие получавате следната информация за Вашите дължими вноски по застраховки:
 Дата да падеж на дължимата вноска по застраховка;
 Пореден номер на вноската;
 Номер на полица
 Сума на дължима вноска
 Валута
 Номер на сметка (IBAN) на съответното застрахователно дружество
 Име на застрахователно дружество, към което е дължимата вноска по застраховка.
Заплащането на дължимата вноска се извършва с бутон Плащане на вноска, намиращ се в меню Застраховки,
под данните за дължимата вноска по застраховка. При кликване върху бутона за плащане на дължимата
вноска, пред Вас ще се появи готов попълнен платежен документ с данните за конкретната дължима вноска.
За да извършите пплащането, следва да изберете единствено от коя Ваша сметка ще направите
плащането и да кликнете бутон Подпиши.
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МЕНЮ СПЕСТЯВАНИЯ
Спестовни сметки

От това подменю Вие можете да получите подробна информация за всяка една Ваша регистрирана Online
спестовна сметка :
 Сметка (IBAN)
 Начално салдо – показва сумата, с която е открита online сметката
 Текущо салдо – показва налична към момента сума по online сметката
 Валута
 Дата на отваряне – показва дата, на която е открита online сметката
 Следващо олихвяване – показва дата, на която ще се изплати лихва по online сметката
 Последно олихвяване – показва дата, на която последно е изплатена лихва по online сметката
 Натрупана лихва – показва цялата изплатена лихва по online сметката до момента
 Минимално салдо – показва минимално изискуемото салдо по online сметката
 Период на олихвяване (в месеци)
 Договор (PDF) – тък се съхранява подписаният от Вас Договор за Online Спестовна Сметка, който е
достъпен по всяко време
 Чрез бутоните Довнасяне и Теглене можете по всяко време да захранвате Вашата online сметка,
както и да теглите пари от нея
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7.2.

Нова Online Спестовна Сметка

Чрез това подменю можете да откриете Нова online спестовна сметка:
 изберете валута, в която искате да откриете Вашата Online спестовна сметка
 въведете сума (мин. 500 валутни единици)
 изберете сметка (Дебит сметка), от която искате да захраните Online сметката
 кликнете върху „Договор за Online Спестовна Сметка”, за да се запознаете с условията по него
 сложете отметка в секцията „Декларирам, че съм запознат и приемам условията по Договор за
Online Спестовна Сметка”
 кликнете върху бутон Подпиши, за да подпишете договора за Online спестовна сметка и
преводното нареждане. Пред Вас ще се визуализира съобщение, че преводът е извършен успешно и
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Вашата Online сметка е открита успешно. Можете да я видите в меню Справки/подменю
Състояние по сметка , както и в меню Спестявания/подменю Спестовни сметки.
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МЕНЮ ОСИГУРОВКИ

8.1.

Осигурителни партиди

Меню Осигуровки ви предоставя следните възможности:


Да проверите текущото състояние на вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц
България – за целта използвайте линка „Състояние по партида”



Да следите всяко едно движение по вашата осигурителна партида – използвайте линка „Движение
по партида”



Да извършвате проверка по липсващи вноски по вашите осигурителни партиди – използвайте
линка „Проверка на липсващи вноски”



Да получавате информация за стойността на един дял във фонда



Да довнасяте допълнително средства по вашия доброволен пенсионен фонд (при сключен договор за
допълнителни вноски) – „Внасяне на средства (в лева)”

Важно! Довнасяне на средства е възможно само ако има сключен договор за ПОД „Алианц Бъгария” АД за
извършване на допълнителни вноски.

8.2.

Довнасяне на средства

За извършване на допълнителна вноска, моля следвайте следните стъпки:


Кликнете върху линка „Внасяне на средства (в лева);



Попълнете сума на вноската;



Изберете ваша сметка (от полето IBAN на наредителя), от която ще извършвате вноската;



Кликнете върху бутон „Подпиши”, за да извършите превода на средствата;
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МЕНЮ НАСТРОЙКИ

9.1.

Издаване на сертификат

В случай, че вече сте инсталирали сертификат, издаден Ви от Алианц Банк България, използването на
подменю Издаване на сертификат повече не Ви е необходимо и при опит за издаване на вече издаден
сертификат ще получите съобщение за грешка.
В случай, че все още нямате инсталиран сертификат, моля вижте Ръководство за Потребителя –
СЕРТИФИКАТИ на страницата за вход в Allianz E-bank (https://remote.bank.allianz.bg/EBank/).
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9.2.

Промяна на потребителско име

Тази функция Ви позволява да смените своето съществуващо потребителско име с друго при условие, че
новото име не е издадено вече на друг потребител.
 Въведете новото си потребителско име в посоченото за тази цел поле.
 Кликнете върху бутон Промени.
 Ще получите съобщение, че потребителското Ви име е променено.
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9.3.

Промяна на парола

Тази функция Ви позволява да смените своята потребителска парола във всеки един момент.

! Необходимо да помните Вашата стара парола


Въведете Вашата стара парола в съответното поле.
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 Въведете Вашата нова парола в съответното поле.
 Повторете Вашата нова парола и кликнете върху бутон Промени.
 Ще получите съобщение, че Вашата парола е сменена успешно.
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9.4.

Регистриране на сертификат
Регистриране на сертификат се предприема в случай, че сте регистриран като потребител към
няколко клиента. Разликата между Клиент и Потребител в Allianz E-bank се състои в това, че
клиент е ФЛ или ЮЛ, а потребители са самите субекти, т.е. самите лица, ползващи права по
сметките. По този начин, Вие като субект (т.е. като потребител) можете да имате права по
сметки както към клиент ФЛ, така и към клиент ЮЛ.
Пример:
Потребител: Николай Красимиров Атанасчев
ФЛ)

Клиент: Николай Красимиров Атанасчев (т.е. Клиент

и едновременно с това
Потребител: Николай Красимиров Атанасчев Клиент: Алианц Банк България (т.е. Клиент ЮЛ)
В посочения пример, лицето (т.е. потребителят) е регистриран да има права по сметки към едно
ФЛ и към едно ЮЛ (броят на ФЛ и ЮЛ може да бъде неограничен) .
В случай, че потребителят и клиентът е един и същ (това е възможно само при ФЛ), тогава с
операцията по издаване на сертификата автоматично се извършва и регистриране на
сертификата. В този случай не е необходимо регистриране на сертификата.

! Електронният сертификат, издаден от Алианц Банк България, се издава само веднъж в системата,
т.е. за всички Ваши регистрации като потребител към различни клиенти използвате един и
същ сертификат.

За да можете като потребител да ползвате вече издадения електронен сертификат за подписване
на наредени преводи към различни клиенти, към които сте регистриран, е необходимо да
регистрирате сертификата си към всеки отделен клиент.

В случай, че сте регистриран като потребител към няколко клиента, са възможни два варианта:
- Да изчакате края на деня, в който е издаден сертификата, тъй като в края на деня системата
автоматично регистрира вече издадения Ви електронен сертификат по всички съществуващи
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Ваши регистрации към клиенти, към които имате регистрации и не е необходимо да регистрирате
сертификата към всеки отделен клиент.
- В случай, че трябва да регистрирате издадения Ви сертификат към определен или всеки отделен
клиент веднага след издаването му (например ако е необходимо да направите превод), е
необходимо да предприемете следната последователност от действия:


Влизате със своето потребителско име и парола в Allianz E-bank и избирате от
падащото меню с клиенти ( в горната дясна част на екрана) въпросният клиент,
към който искате да регистрирате вече издадения електронен сертификат от
Алианц Банк България.



След като вече сте избрал клиент, към когото сертификата все още не е
регистриран, от меню Настройки избирате под-меню Регистриране на
сертификат и поставяте тикче в празното квадратче Сертификат за подпис и
вход и кликвате върху бутон Регистриране.

Фигура 65


Появява се прозорец със маркиран сертификат.



При кликване върху бутон ОК, пред Вас се визуализира съобщение, даващо следната
информация:
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 Регистрацията на сертификата е успешна.
 Необходимо е да въведе отново потребителското си име и парола от
страницата за вход (https://remote.bank.allianz.bg).

С тази последна операция приключва регистрирането на сертификата. След като отново влезете в
системата Allianz E-bank, вече ще може да нареждате преводи от сметките на съответно
избрания клиент.

9.5.

Смяна псевдоним на сметка

Можете да сменяте псевдонима на всяка Ваша регистрирана сметка по всяко време.
 Изберете желаната от Вас сметка чрез падащото меню.
 Напишете желаният от Вас синоним на сметката.
 Натиснете бутон Изпрати.
 Ще получите съобщение, уведомяващо Ви за смененият псевдоним на сметката.
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9.6.

Саморегистрация

Функцията е активна само за Физическо Лице-титуляр по сметка и регистрира всички Ваши сметки и
депозити, нерегистрирани до момента.
 Кликнете върху бутон Регистрирай всички сметки и депозити.
 Пред Вас ще се визуализира съобщение, че Вашата заявка за регистриране на сметки и депозити е
изпратена успешно и необходимо отново да въведете потребителско име и парола от страницата
за вход в Allianz E-bank.
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Посещения в сайта

Чрез тази функционалност имате възможност да проследите всички действия (вход в системата, справка,
нареден превод, изход от системата и др.), извършени във Вашето интернет банкиране по зададен от Вас
период. Информацията, която се визуализира пред Вас при кликване на бутон Покажи, е следната:
 Дата и час на действието (операцията);
 IP адрес, от който е извършено действието (операцията);
 Тип на извършено действие (операция)
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9.8.

Задаване на нов ПИН на token устройство

Функционалност „Задаване на нов ПИН код на token устройство“ Ви позволява да зададете ПИН код на
своето token устройство при първоначален вход в Алианц E-bank след неговата регистрация или да
промените вече зададен ПИН код.

Важно!
ПИН кодът на token устройството трябва да отговаря на следните условия:


Размер – точно 4 символа



Позволени символи – цифри и/или главни букви от латинската азбука от A до F

При зареждане на функционалност „Задаване на нов ПИН код на token устройство“, пред Вас ще се покаже
следния екран.
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Както е видно от приложената екранна снимка, за да зададете ПИН код на своето token устройство, трябва
да попълните следните полета:


Нов ПИН – в полето се въвежда ПИН кодът, който желаете да зададете на token устройството



Повторете новия ПИН – в полето се повтаря ПИН кодът, който желаете да зададете на token
устройството



Еднократен код – в полето се въвежда валиден еднократен код. При първоначално задаване на ПИН
код, еднократният код се образува от новозададения ПИН код, последван слято от генерирана от
token устройството еднократна парола. При промяна на вече зададен ПИН код, еднократният код се
образува от в момента валидния ПИН код (който потребителят желае да смени), последван слято
от генерирана от token устройството еднократна парола

За да зададете новия ПИН код на Вашето token устройство, моля натиснете бутона „Задай нов ПИН код“.
При успешно потвърждаване на операцията, ПИН кодът на Вашето token устройство се актуализира с
новозададения ПИН. При всяко последващо удостоверяване с еднократен код, Вашият еднократен код ще се
образува от новозададения ПИН код, последван слято от генерирана от Вашето token устройство
еднократна парола.

9.9.

Блокиране на token устройство

Функционалност „Блокиране на token устройство“ в меню „Настройки“ ви позволява да получите
информация за статуса на своето token устройство, както и да го блокирате по Вашата преценка
(напримерно, но не само, ако то бъде загубено или откраднато). В случай, че Вашето token устройство е
блокирано, чрез функционалност „Блокиране на token устройство“ можете да научите причината за
неговото блокиране.
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При зареждане на функционалност „Блокиране на token устройсво“, пред Вас ще се покаже следния екран:
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Функционалност „Блокиране на token устройство“ съдържа следните полета:
 Имате регистрирано token устройство с идентификационен номер – в полето е изписан серийният
номер на Вашето token устройство. Серийният номер на token устройството е изписан и на гърба
на token устройството.
 Статус – в полето е изписан статусът на Вашето token устройство. Възможностие статуси са:
активен – token устройството е активно и готово за употреба; неактивен – token устройството
няма зададен ПИН код и не може да се употребява, докато не се зададе ПИН код; блокиран – token
устройството е блокирано и не може да се употребява.
 Зададен ПИН код – в полето е изписано дали token устройството има зададен ПИН код. Възможните
стойности на полето са „Да“ и „Не“.
 Причина за блокиране на token устройство – в полето е изписана причината за блокиране на token
устройство. Ако token устройството не е блокирано, в полето е написано, че то не е блокирано. Ако
token устройството е блокирано, в полето е изписана причината за неговото блокиране, като ако
token устройството е блокирано служебно от „Алианц Банк България“ АД или автоматични при
въведени 4 грешни ПИН кода, това е описано изрично, а ако е блокирано от потребителя, е изписана
причината за блокиране, въведена от потребителя.
 Причина за блокиране на token устройство – в случай, че желаете да блокирате своето token
устройсво, трябва да попълните полето, като въведете причината за неговото блокиране. В
случай, че Вашето token устройство вече е блокирано, полето, както и бутонът блокирай, е
неактивно.

За да блокирате Вашето token устройство, трябва да попълните полето „Причина за блокиране на token
устройството“ и да натиснете бутона блокирай. След блокиране на Вашето token устройство, то няма да
може да се използва повече, освен ако не бъде разблокирано. За да разблокирате Вашето token устройство,
трябва да посетите клон на „Алианц Банк България“ АД.
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Регистриране на token устройство

With the „“ functionality you can register your token device for use with the currently selected client.

When you load the functionality you will see with the following screen:
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За да рергистрирате Вашето token устройство, моля натиснете бутона „Регистрирай token устройство”.
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МЕНЮ ЗАЯВКИ

10.1.

Теглене на каса

Тази функция Ви дава възможност да подадете заявка за теглене на сума на каса.
 Попълнете желаната от Вас сума в съоветното поле. При заявки за теглене на големи суми на каса е
необходимо предизвестие както следва:
- за суми до 3000 лева (или тяхната равностойност във валута) – без предизвестие
- за суми над 3000 лева (или тяхната равностойност във валута) – минимум 2 дни
предизвестие
 Посочете дата на изпълнение на заявката. Изпратената от Вас заявка пристига в съответно
зададената локация в момента, в който я изпратите. Необходимо е да предвидите времето за
посещение в локацията с необходимите минимални предизвестия, упоменати по-горе.
 Посочете локация на изпълнение на заявката.
 Кликнете върху бутон Изпрати за изпращане на Вашата заявка.
 Ще получите съобщение, че заявката Ви е изпратена успешно.
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10.2.

Издаване на дебитна карта

Тази функция Ви предоставя възможност да подадете заявка за издаване на дебитна карта по желана от Вас
сметка.
 Необходимо е предварително да се запознаете с Общи условия за издаване и използване на
електронен платежен инструмент – международна дебитна банкова платежна карта на Алианц
Банк България

! Чрез системата на Алианц Е-bank можете да подавате заявка само за персонална дебитна карта.


Изберете вида на картата чрез падащото меню.

! При подаване

на заявка за издаване на дебитна карта Maestro Chip е необходимо да имате в
предвид, че този вид дебитни карти се издават само по разплащателни сметки, открити в
български лева.



Изберете банкова локация за получаване на картата.
Напишете на латиница името, което бихте желали да се изписва върху картата.
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! Подаване на заявка за издаване на дебитна карта чрез Алианц Е-bank е възможно само за физическо
лице - титуляр по сметката.





Посочете начина, по който искате да получавате месечни извлечения и уведомления в посочените за
тази цел полета с тикче.
Изберете от падащото меню Вашата разплащателна сметка, по която желаете да Ви бъде
издадена дебитната карта.
Кликнете върху бутон Изпрати за да изпратите Вашата заявка.
Ще получите съобщение, че заявката Ви е изпратена успешно.
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МЕНЮ ПОЩА
Съобщение свободен формат

От това подменю Вие можете:
 Да изпращате до банката въпроси относно функционирането на сайта и операции или функции,
предизвикващи въпроси във Вас.
 Да правите предложения и коментари относно подобряване на сайта. Всеки Ваш коментар или
предложение ще подобри още повече ефикасността на Allianz E-bank.
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11.2.

Получени съобщения

Това меню предлага визуализиране на изпратените към Вас от страна на банката съобщения.
 В случай, че имате получени съобщения, нотификация за броя на съобщенията можете да видите в
горната лява част на страницата, над лентата с менюта. Тази нотификация ще се визуализира
докато не изтриете всички получени съобщения.
 Самото изтриване на получени съобщения се извършва чрез поставяне на тикче на съответното
съобщение, което желаете да изтриете и след това кликване върху бутон Изтриване на
избраните съобщения.
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