OBSGN@t – Електронско банкарство на Охридска банка
Водена од желбата да излезе во пресрет на брзото темпо на живеење, Охридска банка Сосиете Женерал Ви го
нуди OBSGN@t електронско банкарство – виртуелниот финансиски советник кој овозможува детална евиденција
во водењето на личните финансии, мониторирање на трошоците и планирање на финансиите преку
поставување цели за трошење или штедење.

Услуги што се нудат со OBSGN@t:


Преглед на состојбата и промет во период на сите сметки (трансакциски, штедни влогови, орочени
депозити);



Преглед на состојбата и прометот на кредитни картички;



Печатење извод за сметки и за кредитни картички;



Купопродажба на девизи и преглед на курсната листа;



Интерни трансфери како:



Можност за уплата по Депозит прогрес директно од Вашата трансакциска сметка или штедна книшка;



Отплата на обврски по кредитна картичка во секое време;



Плаќањe режиски трошоци кон однапред определени приматели;



Плаќања преку КИБС и МИПС на налози ПП30 и ПП50;



Нотификација за статус на плаќања

Мерки на сигурност на OBSGN@t


Пристапот до OBSGN@t е заштитен со корисничко име и лозинка;



Секоја трансакција мора да се потврди со втора лозинка од токенот;



SSL – 128-битна енкрипција го штити преносот на податоците;



Пристапот автоматски се блокира ако лозинката се внесе погрешно 3 пати по ред;



Сесијата истекува кога работата е прекината во период повеќе од 30 минути.

ИБМ Трастиер - дополнителна заштита од малициозни апликации:


Во апликацијата за Електронско банкарство е интергрирана бесплатна алатката ИБМ Трастиер (IBM
Trusteer) која врши проверка на можни малициозни софтверски апликации инсталирани без ваше
знаење на вашите електронски уреди. Софтверските слабости во компјутерските оперативни системи
создаваат можност криминални софтверски апликации (компјутерски вируси) да ги преземат уредите и
да управуваат со банкарските трансакции.



ИБМ Трастиер (IBM Trusteer) го скенира уредот секогаш кога ќе се активира електронското банкарство
ОБСГНет и алармира за потенцијални ризици.



За дополнителна заштита, преземете ја алатката Trusteer Rapport, на веб страницата за Електронско
банкарство за физички лица.

Упатство за инсталирање на алатката.

Аплицирајте за Моја банка мобилното банкарство преку Вашата електронска банка
Аплицирањето за Моја банка може да го направите преку вашето електронското банкарство во делот Мој профил
со избор на полето Моја банка мобилна апликација. По отворањето и прифаќањето на документот Општи
правила и услови, ќе добиете два различни кода кои ќе треба да ги внесете во апликацијата Моја банка во делот
за регистрација. Апликацијата Моја банка може да ја преземете и инсталирате од “Playstore“ или “App. Store” во
зависност од типот на мобилниот телефон на кој ќе ја користите мобилната апликација.

Потребна опрема за користење на OBSGN@t:


персонален компјутер со минимум Internet Exloprer™ 6 со 128-битна енкрипција или Mozilla Firefox™3.2



интернет-пристап (минимум 33.600 Kbps)

