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1. Вход и начална страница 

1.1. Вход в Транзакционен портал на Виртуална банка  
За да ползвате транзакционния сайт на Виртуалната банка е необходимо да сте клиент на БАКБ 
и регистриран за използване на дистанционните канали за банкиране на BACB Plus. Достъп може 
да има всеки Клиент, който поддържа разплащателна, депозитна, набирателна или специална 
сметка в Банката. За да влезете на транзакционния сайт е необходимо да последвате линка на 
бутон „Вход“, който се намира на порталния сайт www.bacbplus.bg.  

 
При активиране на бутона се отваря нов прозорец, където да въведете потребителското си име. 

При натискане на бутон „Вход“, в прозореца се визуализират избраните от вас при регистрацията 

лична картинка и фраза, както и място за въвеждане на паролата. 

 

http://www.bacbplus.bg/
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За по-голяма сигурност е дадена възможност да влезете във Виртуалната банка чрез опция с 
парола от Е-ТАН. Вход в системата е възможен единствено при Е-ТАН, регистриран като текущо 
активно средство за сигурност. За генерирането на Е-ТАН е необходимо да кликнете върху линка 
„Парола от Е-ТАН“. Ще получите еднократен 8 разряден цифров код на вашия мобилен телефон, 
който сте регистрирали във Виртуалната банка. Всеки код има валидност 15 минути и е изпратен 
от кратък номер 1990. След като въведете кода в полето „Парола“, продължавате чрез 
натискането на бутон „Вход“.  

 .  
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Ако сте забравили Паролата си за вход, можете да изберете линка „Забравена парола“, да 
посочите от падащото меню средството, с което ще подпишете промяната, да въведете числото 
за контрол. След това ще получите e-mail, посредством, който ще можете да смените паролата 
си. 

 
В случай, че разпознавате личната си картинка и фраза, натиснете  бутон „Вход“. 
 
Към един клиент може да се регистрират едно или повече физически лица-потребители, които 
да имат достъп до сметките на клиента, като всяко лице-потребител може да бъде с различни 
права на достъп. 
 
Транзакционният сайт на Виртуалната банка позволява един потребител да има достъп с едно 
потребителско име и парола до сметките на различни клиенти.  
 
На следващата стъпка можете да изберете до кои клиенти искате да имате достъп при сегашното 
си влизане във Виртуалната банка. 
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Транзакционният сайт не е оптимизиран за работа през мобилни устройства. За тази цел можете 
да използвате разработеното от банката приложение за мобилно банкиране – BACB Plus – което 
може да бъде свалено съответно от Apple store за iPhone и от Android market за Android. 
 
Транзакционният сайт и мобилното банкиране на BACB Plus работят с определени специфики 
през различните операционни системи и браузери. Прилагаме таблица с детайлна информация: 
 

 
 
 

 
 
 



 

Ръководство за работа с Транзакционен Портал на Виртуална Банка Стр. 8 от 97 

 

 

 
 

1.2. Транзакционен портал на Виртуална банка – Начална страница 

Продуктовите таблици ви дават систематизирана информация за текущото състояние и 

параметрите на продуктите, които ползвате – сметки, карти, спестявания и кредити. Клик на 

някой от редовете в таблиците ще ви отведе на конкретния продукт в съответната секция за 

продукта. Подробна информация за вашите продукти, както и  възможност да ги управлявате и 

да подавате искания за нови такива, можете да намерите на съответната секция в меню 

Средства.  
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Частта Последни движения ви дава информация за последните пет входящи (визуализирани със 
зелено) и изходящи (визуализирани с червено) движения по вашите разплащателни сметки, като 
полето Дата показва датата на осчетоводяване на превода, а Референция е уникалния номер на 
плащането в счетоводната система на банката. 

2 Административна част 

2.1 Самоадминистрация  
При вашата регистрация за използване на каналите за дистанционно банкиране сте въвели 
желаните средства за идентификация – потребителско име, парола, ПИН и средство за активни 
операции Е-ТАН.  

 

2.1.1 Промяна на потребителско име 

 При избор на Потребителско име в секция Настройки на екрана се изписва  текущото 
потребителско име и възможност да въведете желаното ново, което да отговаря на 
описаните условия. 

 
 

При опит за въвеждане на потребителско име, което не отговаря на изискванията, системата 
генерира съобщение за грешка „Некоректен формат“ 
Изисква се и задължителното въвеждане на „Число за контрол“, генерирано от системата и ако 
то не бъде въведено системата няма да позволи записа на потребителско име. При не въвеждане 
на задължителните полета системата генерира съобщение за грешка.  
 
След попълване на всички задължителни полета и въвеждане на коректна информация е 
необходимо да натиснете бутон Потвърди. Заявката за ново потребителско име ще бъде 
изпълнена и при следващ вход в Транзакционния портал  е необходимо да въведете новото 
потребителско име. 
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2.1.2 Смяна на парола 

За да се гарантира сигурността, клиентите трябва да сменят паролата си периодично. При избор 
на Смяна на парола от секция Настройки се визуализира прозорец с възможност да попълните 
текущата си парола и да въведете желаната нова парола, която е необходимо да отговаря на 
описаните изисквания.  

 
При опит за въвеждане на парола, която не отговаря на изискванията системата генерира 
съобщение за грешка „Некоректен формат.“ 
Необходимо е да потвърдите повторно желаната нова парола, като при несъответствие между 
двете пароли се визуализира грешка „Паролите не съвпадат“. 
Изисква се и задължителното въвеждане на „Число за контрол“, генерирано от системата и ако 
то не бъде въведено системата няма да позволи записа на нова парола.  При невъвеждане на 
задължителните полета системата генерира съобщение за грешка.  
След попълване на всички задължителни полета и въвеждане на коректна информация, 
натиснете бутон Потвърди. Заявката за нова парола ще бъде изпълнена и при следващ вход в 
транзакционния портал  е необходимо да използвате нея. 
 

2.1.3 Смяна на ПИН 

ПИН е четири цифрен код, който сте въвели по време на процеса на регистрация и впоследствие 
го използвате за потвърждаване на операции при банкиране през мобилни устройства. 
Необходим е и за вашата идентификация (автентикация) през информационния център за 
обслужване на клиенти. 
При избор на Смяна на ПИН в секция Настройки на екрана се визуализира прозорец, където да 
въведете новия ПИН и число за контрол. Тази операция се потвърждава с подпис на текущото ви 
средство.  
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Задължително в полето за ПИН се въвеждат само цифри. При опит за въвеждане на символи се 
визуализира съобщение „Некоректен формат“. 
При несъответствие между стойностите на  ПИН се визуализира грешка „Въведените ПИН не 
съвпадат“. 
Всчки полета са задължителни за попълване и при пропуск системата визаулизира грешка. 
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2.1.4 Средство за сигурност 

Средството за сигурност служи за идентификация и авторизация на активни операции в портала. 

То може да бъде вече регистриран КЕП за настоящи клиенти или Е-ТАН. Във всеки един момент 

от време в транзакционния сайт на Виртуалната банка може да има само едно активно средство 

за подписване. 

При избор на Средство за сигурност в секция Настройки на екрана се визуализира прозорец, 

където можете да видите кое е текущото избрано средство за сигурност и съответно имате 

възможност да го смените. 

Ако в момента активното ви средство за сигурност е КЕП, на екрана се изписват детайлите на 

сертификата, който е регистриран в системата и се дава опция за смяната му чрез избор на Е-

ТАН. 

  

2.1.4.1 Подписване с Е-ТАН 

Е-ТАН е средство за подписване на документи в транзакционен портал на Виртуалната Банка 

BACB Plus. При потвърждаване на операции се генерира еднократно валидна 8 цифрена  

комбинация - Е-ТАН, който се изпраща посредством SMS на регистрирания в системата мобилен 
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телефон на потребителя. Кодът има валидност 15 мин. В рамките на периода на валидност 

генерираният Е-ТАН може да се ползва само веднъж и с него може да се изпрати само 

конкретното нареждане. Към генерирания Е-ТАН се изпращат и конкретни данни за операцията, 

за която ще бъде използван. В изпращания към потребителя SMS се съдържат данни за 

операцията наредена от потребителя, като: дата, час, тип на операцията, част от сметка, сума и 

Е-ТАН. 

Операции, които се подписват с Е-ТАН** са например: 

1.1. Кредитен превод 

1.2. Валутен превод. 

1.3. Превод м/у собствени сметки 

1.4. Обмяна на валута 

1.5. Плащане към/от Бюджета 

1.6. Зареждане и изпращане на файл за масово плащане(със и без детайли)  

1.7. Заявка за откриване/закриване на РС 

1.8. Заявка за откриване/закриване на срочен депозит 

1.9. Заявка за издаване на дебитна карта 

1.10. Промяна на параметри и транзакционни лимити по карти. 

1.11. Подписване на инструкции свободен текст до Банката 

1.12. Подписване на промяна на ПИН 
1.13. Подписване на заявка за забравена парола  

** С Е-ТАН не може да се подписват документи за Виртуален Кредит – заявка/искане, 

ПДИ и договор! 

Изборът на Е-ТАН за средство за сигурност се извършва от съответната секция на 

транзакционния портал. 

 

Изписани са опциите за избор на средство, като при маркиран Е-ТАН в дясната страна се 

вижда мобилния номер на потребителя, на който ще се получават SMS съдържащ код-а. Това 

е мобилния телефон, който потребителят е дал при регистрацията си за ползване на 

Виртуална банка. 
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След избор на средство Е-ТАН, при създаване на документа потребителят го изпраща за 

изпълнение чрез бутона „запази и изпрати“, като на екрана се визуализира следното съобщение: 
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На регистрирания в системата мобилен номер потребителят ще получи SMS със следното 

примерно съдържание: 

 

Ако потребителят не въведе коректен код от SMS се визуализира съобщение: 

 

2.2 Продуктови секции 

В продуктовите секции можете да влезете от заглавната страница  или от менютата. 

2.2.1 Секция Сметки 

Секция Сметки можете да достъпите от основното меню Средства>Сметки .  
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След избор на тази опция се отваря списък с вашите сметки, заедно с основна информация по 
тях – кратко име (това, което вие сте задали на сметката), номер на сметката (IBAN), валута, 
баланс (наличността по сметката), разполагаема наличност (баланс – блокировки + разрешен 
овърдрафт), сумата на разрешения от банката овърдрафт към сметката (в случай, че има такъв), 
броя на картите, издадени към тази сметка и типа на сметката. 
 

 

Посредством бутона „Заявка за нова сметка“ можете да си разкриете нова разплащателна 

сметка. 
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Избирате вида на сметката – разплащателна и натискате бутона „Напред“. 

 

Избирате титуляря на сметката, валутата на сметка, сметката която ще бъде таксувана, 

маркирате, че сте съгласен с рамковия договор за водене и обслужване на сметка, и натискате 

бутона „Запази и изпрати“. 
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За да прегледате подадена от вас заявка избирате „Заявки“ и кликнете върху желана от вас 

заявка. 

 

На екрана ще ви се зареди подробна информация за заявката с опция да бъде разпечатана. 

 

Ако искате да видите повече информация за конкретна сметка от списъка със сметки е 
необходимо само да натиснете символа „+“ на съответния ред и това ще ви отведе в 
информационната част за съответната сметка. 
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До същото място бихте могли да стигнете и директно, ако кликнете върху конкретна сметка от 
списъка на началната страница на сайта. 
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Можете да преименувате вашите сметки, като кликнете на иконата за редакция . Полето става 
достъпно за редакция и можете да въведете желаното от вас кратко име на сметката. Тази 
функция можете да използвате за по-лесно разпознаване на вашите сметки. За да запазите 

промяната е необходимо да я потвърдите от иконата . Ако искате да откажете промяната 

съответно избирате . 
 
В информационната секция по сметка има четири хоризонтални  бутона със справочна 
информация, свързани с конкретната сметка. 

 

При избор на една от тези справки се визуализира таблица с информация. Последните движения 
ще визуализира списък с последните 10 изходящи и входящи движения по конкретната сметка.

 
Последни разходи ще визуализира списък само с изходящите от сметката преводи. 

 

Последни приходи ще визуализира списък само с входящите към сметката преводи. 
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Последни баланси ще визуализира списък с последните 10 баланса по сметката заедно с 
информация за съответната наличност, дневни и общи обороти към конкретната дата (края на 
деня, в който има движение по сметката).  Общите обороти са оборотите натрупани от началото 
на календарната година. 

 

Ако по тази сметка няма данни за визуализация се извежда съобщение – Няма данни. 

 

Вертикалните бутони позволяват да получите още информация за вашата сметка, както и 
графиката илюстрираща приходи и разходи по нея. 
 
Всички вертикални менюта отварят или диалогов прозорец, или водят към нова секция с 
допълнителна информация за сметката. 
 
С диалогов прозорец се отварят – „Баланс по сметка“ и „Движение по сметка“. 
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С предефинирани филтри можете да задавате  съответните периоди на справката – Днес, От 
началото на месеца, от началото на годината или да въведете желан от вас период. Можете да 
изберете броя на показваните резултати. 
 
Диалоговите прозорци могат да бъдат затворени със символа  в горния десен ъгъл. 
Останалите два вертикални бутони водят към под страници на транзакционния портал 
съдържащи подробна информация:  
 

 „Дигитален сейф“, където се съхраняват всички електронно подписани документи.  
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 „Извлечения“ води до страница, в която можете да зададете период за визуализация на 
извлечения по сметката.  

Системата визуализира всички налични извлечения за избрания период, като извлеченията за 
физически лица са месечни и се генерират един път в края на месеца. Извлечения за фирми се 
генерират ежедневно. Натискайки някое от тях, вие можете да го свалите или да го отворите на 
екрана. 

 
Ако за избрания период няма извлечения по избраната сметка се визуализира съобщение – 
Няма данни. 
 

 Бутон „Закрий“ ви позволява да изпратите заявка към банката за закриване на избраната 
от вас сметка. 
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Попълвате заявка със следната информация: 

 избраната за закриване сметка 

 сметката, към която желаете да прехвърлите наличното салдо  

 сметката, която ще задължите за плащане на такси и комисионни за закриването  
 поле основание.  

Можете да откажете заявката, да я запазите  и изпратите за изпълнение към банката по-късно 
или да я подпишете с Вашето активно средство за автентикация и оторизация и да я изпратите 
за изпълнение към банката. 

2.2.2 Секция Карти 

Секция Карти можете да достъпите от основното меню Средства>Карти 
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След като сте избрали секцията се визуализира списък с всички регистрирани карти дебитни и 
кредитни карти, заедно със следната информация за тях: 

 Валута 

 Номер на картата 

 Валидност – месеца и годината, до която е валидна картата 
 Картодържател – името на титуляря 

 
За дебитни карти е налична следната допълнителна информация: 

 Разрешен овърдрафт – сумата, до която можете да ползвате кредит, отпуснат от банката 
по разплащателната сметка, към която е издадена картата и който се усвоява и погасява 
динамично 

 Разполагаема наличност представлява сумата на баланса – блокировките + разрешения 
овърдрафт 

 Баланс – наличността по сметката, към която е издадена картата 

 Към сметка  
 

За кредитни карти е налична следната допълнителна информация: 

 Кредитен лимит  

 Използвана сума 
 Разполагаема наличност  

 Минимална вноска  

 Дата на плащане 
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Посредством бутон „Заявка за нова карта“ вие можете да пуснете заявка за Дебитна карта.  
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В заявката попълвате следната информация: 
 

 Тип на картата  

 Име върху картата – това е името на титуляря, което ще бъде изписано върху картата. 
името върху картата се въвежда с латински букви 

 Отговор на таен въпрос - моминско име на майката  

 Сметка, към която да бъде издадена дебитната карта 

 Мобилен телефон, за да можете да получите вашия ПИН по SMS, като номерът 
задължително трябва да започва с +359  

 Валиден e-mail адрес 

 Адрес за доставка на дебитната карта 
 
Всички полета маркирани с “*” са задължителни и трябва да бъдат попълнени коректно. 
По ваше желание заявката може да бъде – отказана, запазена за по-късно изпращане към 
банката или подписана с  Вашето активно средство за автентицаия и оторизация и изпратена за 
изпълнение към банката. 
За да видите статуса по направените от вас заявки е необходимо да  натиснете бутона „заявки“. 
В тази секция се зареждат всички заявки.  
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Съществуват следните статуси на заявки: 

 Обработена 

 Върната 

 Изпратена  
 Записана  

 
Само записаните заявки  могат да бъдат редактирани и съответно изпратени за изпълнение.  

2.2.2.1 Дебитни карти 

 
За повече информация за вашите дебитни карти влезте в продуктовата секция и натиснете 
бутона „+“ на реда на избраната карта. Това ще отвори подсекция с четири хоризонтални бутона 
и пет вертикални. 
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Хоризонталните бутони извличат детайлна справочна информация, свързана със сметката, към 
която е издадена конкретната карта. 

 

При избор на една от тези справки по карта се визуализира таблица с информация.  
 
„Авторизации по карта“  
Този бутон отваря диалогов прозорец с информация за авторизациите по карта, които 
непосредствено след извършване на транзакцията се визуализират в системата. Това са всички 
последни транзакции, направени с конкретната карта, като са налични следните статуси:  

- Осчетоводена – сумата е осчетоводена по сметката на клиента, тоест реално парите са 
взети от неговата сметка 

- Чакаща – сумата само е блокирана по сметката, но не е реално осчетоводена /взета/  
 
С предефинирани филтри можете да зададете  за какъв период да бъде справката и броя 
резултати, които да излизат на страница. 

 
„Движения по карта“ ще отвори диалогов прозорец, където чрез филтър ще можете да 
визуализирате всички изходящи и входящи преводи по конкретната сметка за избрания период. 
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„Извлечения по карта“  
Води до страница, в която можете да зададете период за визуализация на извлечения по 
конкретната разплащателна сметка към която е издадена  дебитната карта.  
Ако за избрания период няма извлечения  се визуализира съобщение – Няма данни. 
 
„Детайли по карта“ отваря информация за картата – номер на сметката, към която е прикачена 
картата, номер на картата, име на картодържателя, транзакционните лимити.  
 
Всички вертикални менюта отварят или диалогов прозорец, или водят към нова секция на сайта, 
като имат следните функции:  
 

 Промяна на параметри 
При активиране на бутон „Промяна на параметри“ се отваря заявка,  в която можете да 
промените параметрите по вашата дебитна карта – отговора на тайния въпрос, мобилния 
телефон, SMS известяването, e-mail, адрес. 
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 Промяна на транзакционни лимити 
 Чрез този бутон можете да промените лимитите по картата. 

 

 „Дигитален сейф“  
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Този бутон води до секция, в която се съхраняват всички електронно подписани документи 
между вас и банката 
 

 „Последни баланси“ 
Отваря списък с последни 10 баланси по сметката, към която е прикачена картата 

2.2.2.2 Кредитни карти 

За да получите повече информация свързана с вашата кредитна карта е необходимо да кликнете 
върху бутона „+“ на реда на избраната карта. Това ще отвори подсекция с детайлна информация, 
състояща се от четири хоризонтални бутона и четири вертикални.  

 

Чрез хоризонталните бутони можете да правите съответните справки по кредитни карти. 

 
От бутона „Авторизации по карта“ вие може да видите всички направени транзакции по   картата 
и техния статус. 
От бутона „Движения по карта“  вие може да видите всички направени, осчетоводени 
транзакции, такси и постъпили суми по картата. 
От бутона „Извлечение по карта“ вие можете да видите вашите извлечения – извлеченията по 
карта са месечни. 
От бутона „Детайли по карта“ вие може да видите IBAN на сметка за погасяване на 
задълженията, името на титуляря, името на картодържателя, лихвените проценти и лимитите по 
карта. 
 
Вертикалните бутони отварят диалогов прозорец или водят до друга секция на сайта, като имат 
следните функции: 
 

 Промяна на параметри 
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При активиране на бутон „Промяна на параметри“ се отваря заявка, в която можете да 
промените параметрите по вашата дебитна карта – отговора на тайния въпрос, мобилния 
телефон, SMS известяването, e-mail, адрес. 
 

 Промяна на транзакционни лимити 
Чрез този бутон можете да намалите лимитите по картата 
 

 „Дигитален сейф“  
Този бутон води до секция, в която се съхраняват всички електронно подписани документи 
между вас и банката 
 

 Захранване на карта 
Чрез този бутон можете да наредите погасяване на задължението ви по кредитната карта, като 
имате избор между минималната погасителна вноска, цялата вноска или произволна сума. 
 

 

2.2.3 Секция Кредити 

Секция Кредити можете да достъпите от основното меню Средства> Кредити 
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След избор на тази опция се зарежда страница със списък с вашите кредити, заедно с основна 
информация по тях: 

 Номер на договора за кредит 

 Валута 

 Договорен размер (сумата на кредита) 
 Дата на подписване на договора за кредит 

 Крайна дата на издължаване – датата, до която кредитът трябва да бъде изплатен 

 Лихвен %  
 Дължима вноска – месечна погасителна вноска, дължима към следващата падежна дата 

 Дата на плащане – падежната дата 

 Статус – редовен/просрочен 
 

Месечната погасителна вноска може да включва в себе си различни компоненти.  Информация 
за това можете да намерите на началната страница при задържане на мишката върху сумата на 
вноската. 

 

Ако искате да видите повече информация за конкретния кредит е необходимо само да натиснете 
символа „+“ на съответния ред и това ще ви отведе в информационната част за съответния 
кредит. 
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В информационната част е представено нагледно чрез графика текущото състояние на вашия 
кредит, а именно изплатената и оставащата главница от него. Налични са също така следните 
бутони: 

 „Дигитален сейф“  
Този бутон води до секция, в която се съхраняват всички електронно подписани документи 
между вас и банката. 

 Детайли  
Този бутон отваря диалогов прозорец със следната информация: договорен размер, усвоена 
сума, крайна дата на издължаване, тип на лихвения процент и IBAN на обслужващата сметка 
(номер на сметката, от която се погасява месечната вноска).  

 
 Текущо състояние 

Този бутон отваря диалогов прозорец с информация относно текущото състояние по главница и 
лихви към текуща дата. 
Главница – включва дължимата сума по редовна главница.  
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Лихви – включва начислените към текуща дата лихви по редовна главница. 

В случаите на просрочени кредити в този прозорец ще се изпише и информация за просрочени 
задължения по главница, лихви, лихви за забава и други задължения. Показват се и дните  
просрочие. 
 
Нов кредитен продукт можете да заявите чрез бутон Заявка за нов кредит. 
 

 
Той ще ви отведе до Продуктовия съветник, чрез който да изберете подходящия за Вас продукт. 
Към момента през виртуалната банка можете да заявите единствено Виртуален кредит  при 
наличие на вече регистриран КЕП. 
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Бутон Напред ще ви отведе до формата за кандидатстване -„Искане за Виртуален кредит“.  

В първата стъпка трябва да изберете размера на кредита (до 2000 лева), срока (до 36 месеца) и 

предпочитаната дата за плащане на месечната погасителна вноска. Всички полета в този екран 

са задължителни. След като коректно попълните данните , натиснете бутон „Напред“. 

 

 
На следващия екран трябва да попълните коректно личните си данни. Задължителните полета 

са маркирани с „*". Задължително е попълването на едно от полетата – домашен или мобилен 

телефон и личен или служебен имейл. След въвеждането на всички данни натиснете бутона 

„Напред“ 
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На следващата стъпка трябва да попълните данните за вашата месторабота, вида на вашия 

трудов договор, осигурителния доход, както и допълнителни източници на доходи, ако има 

такива.  

Необходимо е да изберете разплащателната сметка, по която желаете да получите кредита. Ако 

нямате такава или желаете да Ви бъде разкрита нова, можете да заявите това като изберете 

чекбокс Желая да ми бъде разкрита нова разплащателна сметка в лева.  

Ако имате друг вид кредит трябва да натиснете бутона „+“ под раздела „Текущи задължения“  и 

да попълните договорения размер на кредита, дълга към момента, вида на кредита, кредитора, 

месечната вноска, лихвения процент и датата на падеж.  

След като попълните всички задължителни полета натиснете бутона „Напред“. 
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В следващата стъпка трябва да опишете вашето семейно положение и образование, както и да 

посочите какво е жилището, в което живеете – собствено, на родители, под наем или друго. При 

избор на „собствено жилище“ е необходимо да попълните данни за жилището – вид на имота, 

адрес, РЗП, вещните тежести и имуществената общност. 
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Бутон „Напред“ ще ви отведе на последния екран, където можете да прегледате цялата 

въведена информация, преди да я изпратите към банката. 

Също така имате опция да разпечатате искането от бутона „Печат“ или да го запазите от бутона 

„Запази“. С натискането на бутона „Изпрати“, Вашата заявка се изпраща към банката за 

разглеждане. 
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Банката разглежда Вашата заявка и в случай, че тя бъде одобрена, банката ще Ви изпрати през 
портала пред-договорна информация, като същевременно ще получите и съобщение за това на 
електронната си поща. 
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Пред-договорната информация можете да намерите като натиснете бутон „Заявки“ в секция 

„Кредити“ от меню „Средства“. На екрана ще се визуализира подадената от вас заявка с нейния 

статус и пред-договорната информация.  

 

Необходимо е да се запознаете с нея и да я приемете. За това е необходимо да натиснете 

надписа „Пред-договорна информация“ и на екрана Ви ще се визуализира файл с параметрите 

по искания от Вас кредит. В случай, че сте съгласни с тях, натиснете „Приемам пред-договорната 

информация“. Съгласието се изпраща към Банката и следва да бъде обработено.  

След това банката ще Ви изготви договор, който можете да видите отново натискайки бутона 

„Заявки“ в секция „Кредити“ от меню „Средства, като отново ще получите съобщение за това в 

електронната си поща. 

 

Необходимо е да последвате линк „Договор за кредит“ и на екрана ще се визуализира вашия 

договор и общите условия за кредитиране. След като ги прочетете и сте съгласни с условията, 

натиснете бутона „Подпиши“. Договорът се подписва само с активен и вече регистриран КЕП се 

и изпраща към Банката за обработка. Договорът ще бъде наличен за подпис в рамките на 5 дни 

от получения от вас имейл.  



 

Ръководство за работа с Транзакционен Портал на Виртуална Банка Стр. 43 от 97 

 

 

2.2.4 Секция Спестовни продукти 

Секция Спестовни продукти можете да достъпите от основното меню Средства> Спестявания  

 

След избор на тази опция се отваря списък с вашите спестявания, заедно с основна информация 
по тях: 
Депозити – сума и валута на депозита, тип, начална дата и падеж, срок, лихвен %  (прилага се при 
олихвяване на сумата на депозита на падеж), наказателен лихвен % (прилага се при предсрочно 
погасяване на депозита) 
Спестявания – валута, баланс (натрупаната до момента сума), цел (крайната сума на 
спестяването), размер на вноската, дата на вноската, лихвен % (прилага се при достигане на 
целта и закриване на целевото спестяване). 
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Ако искате да видите повече информация за конкретен депозит / спестяване е необходимо само 
да натиснете символа „+“ на съответния ред и това ще ви отведе в информационната част за 
съответния продукт. 
До същото място бихте могли да стигнете и директно, ако кликнете върху конкретен депозит / 
спестяване от списъка на началната страница на сайта. 

2.2.4.1 Депозити 

2.2.4.1.1 Откриване на Депозит 

 
Ако  нямате спестовни продукти или искате да създадете нов спестовен продукт, натиснете 
бутона „Заявка за нов спестовен продукт“. 
След активиране на този бутон порталът зарежда списък с възможни продукти, от които  можете  
да изберете. Да вземем за пример Промоционален  3 месечен депозит.  
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След като вече сте избрали своя спестовен продукт,  натиснете бутона „Напред“, за да 
продължите своята заявка. Системата зарежда екран, в който да създадете своя депозит. 
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Тук вие имате възможност да посочите срочността на депозита, сметката от която да се захрани 
депозита, сумата, с която да захраните депозита и валутата, в която да бъде разкрит депозита. 

 Валутата на депозита може да бъде различна от валутата на сметката, от която той ще 
бъде захранен. 

 Минималната сума за откриване на депозит е 500 (петстотин) валутни единици. 
Полетата „Съгласен съм с общите условия“ и „Съгласен съм с договора“ са задължителни. 
Документите  се отварят за прочит, като кликнете върху съответните линкове.  
Всички полета маркирани със звездичка са задължителни. Ако пропуснете да попълните някое 
от тези полета, то се визуализира в червено и се изписва надпис „Полето е задължително“, като 
се изписва грешка „Данните, попълнени в маркираните с червено полета, са некоректни. Моля 
проверете ги.“ 
След като попълните формата с всички задължителни полета от заявката, имате две 
възможности: 

 Бутон „Запази и Изпрати“ – запазва и изпраща заявката, като системата изисква подпис 
на заявката с Вашето активно средство за автентикация и оторизация 

 Бутон „Запази“ – запазва заявката, като можете да я потвърдите в бъдеще   
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 След подписването или запазването, статусът на заявката можете  да проследите от меню 
„Заявки“ в секция „Спестявания“. 

 

2.2.4.1.2 Закриване на Депозити 

За да достъпите своите спестявания е необходимо да изберете меню „Спестявания“ в секция 
„Средства“. След това от визуализирания списък избирате депозита, който искате да закриете и 
отваряте неговите детайли чрез бутона „+“.  
 

 

Това отваря екран, в който имате различни възможности, като една от тях е закриването му чрез 
бутона „Закрий“. 
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Системата зарежда заявка за закриване на депозита. В тази заявка, попълвате по коя ваша 
разплащателна сметка желаете  да получите сумата, както и дали депозитът да бъде закрит на 
падеж или предсрочно. Закриване на депозит, който не е на падеж се счита за нарушаване на 
условията по депозита и в този случай по депозита се прилага лихвения процент при предсрочно 
прекратяване на депозита. При избор депозитът да бъде закрит на падеж, дори да не е 
настъпила падежната дата за конкретен депозит, то транзакционният портал ще изчака до деня 
на падеж и тогава ще изпрати за обработка към банката заявката за закриване на депозита. 
 

 

Всички полета маркирани със звездичка са задължителни. Ако клиентът пропусне да попълни 
някое от тези полета, то се визуализира в червено и се изписва надпис „Полето е задължително“ 
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и се изписва грешка „Данните, попълнени в маркираните с червено полета, са некоректни.  Моля 
проверете ги.“ 
 
След като сте попълнили всички задължителни полета от заявката, имате две възможности: 
 

 Бутона „Запази и Изпрати“ – запазва и изпраща заявката за обработка, като системата 
изисква подписване с Вашето активно средство за автентикация и оторизация.  

 Бутона „Запази“ - само запазвате заявката и можете да я потвърдите в бъдеще. 
След подписването или запазването, статусът на заявката можете да проследите от меню 
„Заявки“ в секция „Спестявания“.  

 

Всички запазени заявки, които още не са изпратени към банката могат да бъдат редактирани, 
изтрити или да се изпратят от секция „Заявки“ в меню „Спестявания“.  
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2.2.4.2 Целево Спестяване 

2.2.4.2.1 Откриване на Целево Спестяване 

Целевото спестяване ви дава възможност да спестите средства за конкретна цел, като можете 
да заложите и конкретна целева сума, която да достигнете. При достигането на целта, сумата се 
олихвява с посочения процент и средствата се прехвърлят по разплащателната ви сметка.  
Своите спестявания можете да достъпите чрез меню „Спестявания“ в секция „Средства“. 
 За да създадете ново целево спестяване, натиснете бутон „Заявка за нов спестовен продукт“. 

 

След активиране на бутона порталът зарежда списък с възможни продукти, откъдето избирате 
„Целево Спестяване“ и натискате бутона „Напред“. 
 



 

Ръководство за работа с Транзакционен Портал на Виртуална Банка Стр. 51 от 97 

 

 

След като вече сте избрал своя спестовен продукт, натискате бутона „Напред“, за да продължите 
своята заявка. Системата зарежда екран, в който създавате своето целево спестяване. Там  вие 
избирате име на целта, сметката от която да се захранва целевото спестяване, сумата на целта, 
сумата на вноската, с която целевото спестяване ще бъде захранвано и избирате една или две 
дати в месеца, на които  да се прехвърлят средства към вашата цел. 

 
След като зададете параметрите по своето целево спестяване, трябва да маркирате полето 
„Съгласен съм с договора“. Договорът можете да отворите и прочете като кликнете върху 
съответния линк. 
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Всички полета маркирани със звездичка са задължителни. Ако пропуснете да попълните някое 
от тях, то се визуализира в червено с надпис „Полето е задължително“, като се изписва грешка 
„Данните, попълнени в маркираните с червено полета, са некоректни. Моля проверете ги.“ 
 
След като попълните формата с всички задължителни полета, имате две възможности: 

 бутона „Запази и Изпрати“ – запазва и изпраща заявката за обработка, като системата 
изисква подпис на заявката с Вашето активно средство за автентикация и оторизация. 

 бутона „Запази“ – запазва заявката, като можете да я потвърдите в бъдеще. 
 

След подписването или запазването, статусът на заявката може да се бъде проследен от меню 
„Заявки“ в секция „Спестявания“. 
 

 
От същото меню вие може да редактирате, изтриете или потвърдите вече запазена заявка, но 
все още не изпратена към банката. 
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2.2.4.2.2 Закриване на Целево Спестяване 

Своите спестявания можете да достъпите чрез меню „Спестявания“ в секция „Средства“. След 
това от визуализирания списък избирате целевото спестяване, което искате да закриете и 
отваряте неговите детайли чрез бутона „+“ . 

 

Това действие отваря екран, в който имате различни възможности, като една от тях е 
закриването му чрез бутона „Закрий“. 
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Системата зарежда заявка за закриване на Целево Спестяване. 

 

След като прегледате заявката можете да я изпратите за обработка към банката чрез бутона 
„Запази и Изпрати“, като подпишете с Вашето активно средство за автентикация и оторизация 
или да я запазите и изпратите в бъдеще чрез бутона „Запази“.  
 
След подписването, статусът на заявката можете да проследите от меню „Заявки“ в секция 
„Спестявания“. 

 

2.3 Редакция на продукти 

Порталът предлага възможност за визуализация на всички ваши продукти или на избрани от тях. 
В случай, че сте се регистрирали през интернет за ползване на дистанционните канали, порталът 
по подразбиране визуализира всички ваши продукти. Ако регистрацията е направена в офис на 
БАКБ е възможно изрично да сте посочили кои продукти да се визуализират в системата.  
 
Визуализацията на продуктите се управлява чрез меню Настройки, секция Редакция на продукти.  
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От тук можете да избирате кои продукти да бъдат „скривани“ или „показвани“ в транзакционния 
портал, като ги управлявате чрез бутоните „скрий“ и „покажи“. „Скритите“ продукти ще бъдат 
видими единствено в тази секция, откъдето да могат да бъдат избирани отново да се 
визуализират. Промените ще бъдат задействани при повторното ви влизане в портала.  

 

2.4 Статистика за вход във Виртуална банка 

Като клиент на Виртуалната банка, вие  можете да направите  справка за сесията ви във 
Виртуалната банка и канала през, които сте извършили достъпа. За да направите справката е 
необходимо да влезете в посочената по-долу секция: 
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След натискане на бутона се визуализира екран с вашите потребителски данни. 

 

За справка трябва да изберете съответно период, като  зададете начална и крайна дата, както и 
да изберете желания от вас канал за справката. Бутон „Търси“ задейства генерирането на 
съответната справка с информация за дата и час на вход, действието, което сте извършили и IP 
адреса, от където сте влезли. Бутон „Детайли“ дава повече информация за конкретното 
действие. 
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2.5 Кореспонденция с банката 

За улесняване на комуникацията ви с нас чрез транзакционния портал,  вие имате възможност 
да изпращате съобщения до банката от секцията, предназначена за това. Червената цифра, която 
се визуализира до иконата на секцията указва наличието на нови съобщения в пощата ви и 
техния брой. 

 

В тази секция за кореспонденция имате следните възможности: 

2.5.1 Информация от банката 
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В секция информация от банката се намират всички съобщения изпратени до  вас от страна на 
банката. Това може да е информация, свързана с нови продукти и услуги, нови тарифи, 
промоции, новини и други събития, свързани с БАКБ.  
 
В табличен вид се показват всички получени съобщения и  вие можете да ги отворите и прочетете 
или да ги маркирате, като прочетени.  

 

 
За да видите пълния текст на съобщението трябва да кликнете  на „Още“ 
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Вие можете да селектирате получените съобщения за период, в зависимост от това дали са 
прочетени или непрочетени и по категория. 

 

2.5.2 Съобщения до банката 

В секция съобщения до банката  вие може да ни изпращате всякакви съобщения свободен текст, 
които не изискват подписване с активно средство за автентикация и оторизация и могат да бъдат 
свързани с продуктите и услугите, които ползвате, функционалностите на системите и качеството 
им на работа.  
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От тук можете да ни изпращате сигнали за проблеми и неточности във функционирането на 
системите – транзакционен портал, мобилно банкиране, информационен център. За да 
изпратите съобщение до банката  е необходимо да кликнете върху бутона „Създай“. На всяко 
изпратено съобщение се задава номер. 

 

2.5.3 Похвали и оплаквания 

В модула „Похвали и Оплаквания“ вие имате възможност да подавате  вашите коментари и 
препоръки до БАКБ, които ще ни помогнат да подобрим услугата. 
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За да създадете ново съобщение е необходимо да активирате бутон „Създай“, като порталът ще 
отвори форма за попълване.  
 

 
 
В поле „Относно“ попълвате за какво се отнася похвалата или оплакването, като ограничението 
е 100 символа.  
В „Обратна връзка“ посочвате начина за свързване с вас, като имате избор от следните варианти 
– електронна поща, обикновена поща, лично в клон на банката или по телефон.   
В поле „Съобщение“  попълвате естеството на вашата похвала или оплакване, като тук 
ограничението е 2000 символа.  
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След попълването на информацията можете или да изпратите от бутона „Изпрати“ или да 
откажете от бутона „Назад“. 
Всички похвали и оплаквания изпратени от вас се визуализират в списък, като при клик върху 
иконата  „+“ се визуализират детайлите на документа, изпратен към банката и съответно с „-„ се 
затварят отново. На всяко изпратено съобщение се задава номер. 
 

 

2.5.4 Инструкции до банката 

В модула Инструкции до БАКБ, вие можете да изпращате всякакви съобщения свободен текст, 
свързани с плащания и активни операции по вашите продукти. Всяка инструкция изисква да се 
подпише с Вашето активно средство за автентикация и оторизация. 
 

 
За да изпратите съобщение  натискате бутон „Изпрати инструкция до банката“, което зарежда 
форма за попълване. 
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В поле „От“ автоматично се зареждат вашите имена.  
В полето „Относно“  можете да изберете за какво се отнася инструкцията – Нареждане на 
превод, Стандартен депозит, Промоционален депозит, Уточняване/Канцелиране на превод или 
Друго.  
В полето „Инструкцията се отнася към сметка“ избирате за коя от вашите сметки се отнася 
инструкцията. 
В „Описание“ следва да напишете  вашата инструкция. 
 
За инструкции, свързани с операции над 30 000 (тридесет хиляди) лева или тяхната 
равностойност във валута, задължително трябва да попълните декларация за произход съгласно 
ЗМИП. 
 
След попълването на вашата инструкция, вие можете или да я запазите, или да я запазите и 
изпратите за изпълнение от Банката. 
 
Ако имате подадени инструкции към банката, вие можете да ги прегледате като кликнете върху 
тях. След като се отвори заявката имате опцията да я разпечатате от бутона „Печат“. 
Изпратените и запазени инструкции се визуализират в списък в секция Инструкции до банката, 
където можете да следите техния статус – обработена или върната, както и да създадете подобен 
документ чрез съответната икона.   
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2.6 Платежни операции 

2.6.1 Нов превод 

 

 
От тук могат да се осъществяват нареждания на нови левови или валутни преводи, както и да се 
извършва обмяна на валута. 

2.6.1.1 Нареждане на преводи в лева 

2.6.1.1.1 Левов превод 

 
Процесът за извършване на преводи в лева е от четири стъпки.  
В първа стъпка избирате сметката, от която желаете да наредите превода, сумата и валутата – 
съответно BGN. Можете да наредите левов превод и от сметка във валута различна от BGN. 
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Бутон „Напред“ ще ви отведе на втората стъпка, където да попълните данните на контрагента 
(получателя), като използвате  или списъка с предварително подготвени контрагенти (бутона 
„Контрагенти“), или бутона „Друг Контрагент“. Да вземем за пример контрагент, който не е от 
списъка. След натискането на бутона „Друг Контрагент“ се зарежда екран, в който вие избирате 
„Превод в Страната“ и попълвате името и сметката на получателя.  
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В третата стъпка попълвате основанието.  

 
В четвъртата стъпка можете да прегледате и при необходимост да редактирате данните за 
превода – сметката, от която нареждате, получателя, сумата, основанието и платежната система. 
 
Платежната система може да бъде: 

 Бисера – стандартна платежна система, при която плащането се извършва в рамките на 
деня (за преводи, изпратени за обработка до 15ч) и в рамките на следващия ден (за 
преводи, изпратени за обработка след 15ч)  
 

 RINGS – експресна платежна система, при която плащането се извършва в рамките на 2ч. 
Цената на услугата е по-висока в сравнение с Бисера и е съгласно текущата тарифа на 
Банката. 
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На всички стъпки от процеса всички полета, отбелязани с „*“ са задължителни и ако не бъдат 
попълнени ще се визуализира грешка „Данните, попълнени в маркираните с червено полета, са 
некоректни. Моля проверете ги.“  И полетата се оцветяват в червено. 
След попълване и преглед на документа, имате възможност да го запазите за бъдещо изпращане 
или да го запазите и изпратите за обработка от банката. 
В секцията „Запази като“ имате възможност създаденото плащане да бъде запазено като: 

 Регулярно плащане с конкретно име, което да се изпраща на определената от вас дата 
със зададената периодичност 

 Бъдещо плащане, което да бъде изпратено на определената от вас дата 

 Шаблон с определено наименование, който впоследствие да можете да отворите и 
съответно да редактирате и изпратите за обработка 
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Повече информация за тези възможности ще намерите в съответните им секции.  
 

2.6.1.1.2 Бюджетен превод 

Процесът за нареждане на плащане към бюджета отново е в четири стъпки.  
В първа стъпка избирате сметката, от която желаете да наредите плащането, сумата и валутата – 
BGN. 

 

След като изберете сметката, сумата и валутата – BGN, натискате бутона „Напред“. Всички полета 
са задължителни и ако не ги попълните ще се визуализира грешка.  
Във втората стъпка попълвате данните на получателя – име и сметка (IBAN) на държавното 
учреждение. 
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След като въведете данните натискате бутона „Напред“. Всички полета с „*“ са задължителни и 
ако не ги попълните ще се визуализира грешка. 
В третата стъпка попълвате данните за задълженото лице, вида плащане, основанието за 
плащане, вида, датата и номера на документа, по който плащате (ако това се изисква за този вид 
плащане). Задълженото лице може да е различно от наредителя на плащането.  
 

 

След попълване на данните, натискате бутона „Напред“. Всички полета с „*“ са задължителни и 
ако не ги попълните ще се визуализира грешка. 
В четвъртата стъпка преглеждате и при необходимост редактирате данните на плащането – 
задължено лице, получател (име и сметка), сума, вид, номер, дата и период на документа, 
платежната система. 
 
 Платежната система може да бъде: 

 Бисера – стандартна платежна система, при която плащането се извършва в рамките на 
деня (за преводи, изпратени за обработка до 15ч) и в рамките на следващия ден (за 
преводи, изпратени за обработка след 15ч)  
 

 RINGS – експресна платежна система, при която плащането се извършва в рамките на 2ч. 
Цената на услугата е по-висока в сравнение с Бисера и е съгласно текущата тарифа на 
Банката. 

 



 

Ръководство за работа с Транзакционен Портал на Виртуална Банка Стр. 70 от 97 
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След преглед и/или редакция вие можете само да запишете за бъдещо изпращане или да го 
запишете и изпратите за обработка от банката. 

2.6.1.1.3 Директен дебит 

Искането за директен дебит може да бъде достъпено от основното меню Услуги – Директен 
дебит. 
 

 
При активиране на секцията се отваря форма, в която е необходимо да попълните детайли за 
платеца (име, номер на сметка и банка), детайли за получателя (име, номер на сметка и банка), 
сумата, валутата и основанието за плащане. Датата на създаване се попълва автоматично от 
системата с текущата дата.  
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Искането за директен дебит може да бъде запазено като Шаблон или като Бъдещо плащане с 
конкретна дата за изпълнение от частта “Запази като” в края на формата. 

 
След попълване на необходимата информация имате две възможности: само да запазите 
искането за бъдещо изпращане или да го запишете и изпратите към банката за обработка.  
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Запазените искания за директен дебит можете да намерите и съответно изпратите към банката 
в бъдеще през меню Плащания – Чакащи плащания. 
 

2.6.1.2 Нареждане за преводи във валута 

Процесът за извършване на валутен превод е в четири стъпки.  
Първата стъпка  е да изберете сметката, сумата и валутата, в която желаете да направите 
превода.  
 

 

След като попълните формата натискате бутона „Напред“, което ще ви отведе на втора стъпка.  
На тази стъпка избирате получателя на плащането (контрагента), като  можете да го изберете от 
списъка с предварително създадени контрагенти.  

Ако не използвате предварително създаден контрагент, от меню „Друг контрагент“ можете да 
въведете данните на получателя – имена, адрес, IBAN, държава, BIC (SWIFT) код на банката на 
получателя, име на банката на получателя. Данните се попълват задължително на латиница. 
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Задължителни за попълване са всички полета, маркирани със „*“, както и следните комбинации, 
една от които клиентът трябва да въведе за банка на получателя: 

 BIC код  

 Банков код + име на банка 

 Име на банка + град 
След като попълнените коректно всички данни за получателя, натискате бутона „Напред“, за да 
продължите с нареждането на валутния превод. 
Преминавайки на следващата стъпка, трябва да изберете вальора на превода, основанието за 
плащане и банковите разноски. 

 Вальорът може да бъде: стандартен (2 работни дни), спешен (следващия работен ден) и 
експресен (същия работен ден) 

 Банковите разноски могат да бъдат за сметка на: „Наредителя“ (всички разноски се 
поемат от наредителя), „Контрагента“ (всички разноски се поемат от получателя) и 
„Поделени“ (изходящите разноски се поемат от наредителя, останалите от получателя)  
 

Всички полета са задължителни и системата няма да ви позволи да преминете на следващата 
стъпка, ако те не са попълнени, като ще се визуализира съобщение за грешка „Данните, 
попълнени в маркираните с червено полета, са некоректни. Моля проверете ги.“ 
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След като попълните коректно всички данни за допълнителната информация, натискате бутона 
„Напред“. 
 
В последната стъпка се визуализира екран „Редакция“, където имате възможност да прегледате 
и проверите цялостната форма на искане за валутен превод с всички данни и при необходимост 
да ги редактирате. 
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За суми равни или надвишаващи 30 000.00 (тридесет хиляди) лева или тяхната равностойност 
във валута, се появява допълнително, задължително поле, в което трябва да  декларирате 
произхода на средствата спрямо изискванията на ЗМИП (Закон за Мерките срещу Изпирането на 
Пари). 
 
За извършване на през гранични преводи и плащания към трета страна за суми равни или 
надвишаващи 30 000.00 (тридесет хиляди) лева или тяхната равностойност във валута трябва да 
попълните декларация по Наредба 28 на МФ и БНБ. 
 
За извършване на преводи на суми над 100 000.00 (сто хиляди) лева или тяхната равностойност 
във валута е необходимо да попълните статистическа форма.  
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2.6.1.3 Искане за обмяна на валута 

Преди да започнете попълването на формата на искането за обмяна на валута, можете да се 
информирате за валутните курсове, като кликнете върху  лентата оцветена в зелено в долната 
част на интернет страницата. 

 
 
След натискане върху лентата се визуализира екран с всички валутни курсове на Банката, 
разделени в четири колони: Купува, Продава, Фиксинг, Дата. 
 

Процесът за подаване на искане за обмяна на валута се извършва в три стъпки. 
 

 Първата стъпка е да изберете сметката, сумата  и валутата, която желаете да обмените.  
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 Втората стъпка е да изберете собствената сметка, по която желаете да получите 
превалутираната сума.  

 
След избор на сметката и въвеждане на сумата и валутата, натискате бутона „Напред“, за да 
продължите с искането за обмяна.  
 

 В последната стъпка се визуализира екран „Редакция“, където можете да прегледате и 
цялостната форма на искането за обмяна на валута с всички данни и при необходимост 
да ги редактирате. 
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Полетата, които могат да бъдат редактирани са: 

 Сметката на Наредителя (IBAN на сметката, която ще бъде задължена с конкретната сума) 

 Сметката на Получателя (IBAN на сметката, която ще бъде заверена със закупената сума) 

 Сумата, която клиентът желае да продаде/купи 
 Валутата на сумата, която клиентът желае да продаде/купи 

 Основание за плащане 
За суми над 30 000.00 (тридесет хиляди) лева или тяхната равностойност във валута, се появява 
допълнително, задължително поле, в което трябва да бъде деклариран произхода на средствата 
спрямо изискванията на ЗМИП. 
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След като клиентът направи преглед и/или редакция, натиска бутона „Запиши и изпрати“, за да 
бъде изпратено искането към банката. Искането за обмяната на валута се записва в „Чакащи 
Плащания“ и се появява прозорец, в който клиентът трябва да потвърди или да откаже обмяната. 
 
При обмен на валута на сума над 10 000 EUR/USD/CHF/GBP , курсовете могат да се договорят 
директно с oтдел „Парични пазари“ и „Ликвидност“ на тел.  +359 2 8157201, +359 2 
8157202 или +359 2 8157203. Kлиентите могат да си договарят курс с Банката, по който да 
обменят валута. Ако има предварително договорен с Банката обменен курс, клиентът трябва да 
го въведе на последната стъпка – екран Редакция, като кликне върху квадратчето Договорен курс 
и сам въведе неговата стойност в поле Курс. 
 
В случай, че сумата е под 10 000 EUR/USD/CHF/GBP ще се визуализира в червено грешка: 
„Нареждания за обмяна на валута по договорен курс се приемат за суми над 10,000 EUR или 
тяхната равностойност.“ 
 

tel:+35928157201
tel:+35928157202
tel:+35928157202
tel:+35928157203
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2.6.1.4 Бъдещи плащания 

Всеки един от вашите преводи може да бъде запазен като бъдещо  плащане. Това можете да 
направите от менюто в края на всеки един превод без значение дали е в лева, в лева към 
бюджета, във валута или обмяна на валута. Необходимо е да маркирате полето „Бъдещо 
плащане“ в края на формата за превод и да зададете датата на изпълнение на плащането. 

 

Бъдещите плащания се записват и потвърждават на момента и на посочената дата те 
автоматично се изпълняват. 

2.6.2 Комунални плащания 

Информация за вашите комунални плащания можете да достъпите от основното меню 
„Плащания“ – „Комунални“  
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Създаване на комунални плащания 
Създаването на ново комунално плащане се осъществява от бутона „Нов“. 
Системата зарежда екран, където трябва да изберете услугата и доставчика и да натиснете 
бутона „Създай“. Да вземем за пример плащане на месечен абонамент за интернет. 

 

В следващия екран е необходимо да въведете своя абонаментен номер, сметката, от която 
желаете да бъде платено задължението и да си създадете име на плащането. Задължително е 
да маркирате полето „Съгласен съм с общите условия“, като тях можете да прочетете, 
активирайки линка „общи условия“. 
 
С натискане на бутона „Провери за дължими суми“, проверявате вашето задължение към 
съответния доставчик. Под полето с абонаментния номер се визуализира поле със сумата на 
задължението. 

 

От тук имате няколко опции: 

 да регистрирате плащането чрез бутона Запази  

 да платите задължението без да го регистрирате чрез бутона Плати сега 

 да регистрирате и в същото време да платите задължението чрез бутона Запиши и плати 
сега 
 

Управление на комунални плащания 
- Редакция   
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След като сте заредили екрана с всички комунални плащания, имате възможност да редактирате 
дадено комунално плащане от бутона „Редакция“. 

 
След като натиснете бутона „Редакция“, системата зарежда меню, в което клиентът може да 
промени абонаментния номер, сметката, от която да се плащат задълженията и наименованието 
на плащането. 
 

 
 

- Изтриване  
След като се зареди екрана с всички регистрирани комунални плащания, имате възможност да 
изтриете едно или няколко комунални плащания, като първо ги маркирате и след това натискате 
бутона „Изтрий“. Същият резултат можете да постигнете, натискайки символа  на избрания ред 
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- Плащане 
Плащането се осъществява чрез бутона „Плати“, като първо сте маркирали желаните комунални 
плащания.  
 

2.6.3 Чакащи плащания 

Всички ваши чакащи плащания могат да бъдат достъпени през основното меню „Плащания“ – 
„Чакащи“  

 

Системата изкарва списък с плащания и техните детайли, откъдето можете да ги редактирате 

чрез бутон  или да създадете подобно чрез бутон . 

 

 



 

Ръководство за работа с Транзакционен Портал на Виртуална Банка Стр. 86 от 97 

 

2.6.4 Регулярни плащания 

Информация за вашите регулярни плащания можете да достъпите от основното меню 
„Плащания“ – „Регулярни“ 
 

 
При достъпване на секцията системата извежда списък с регистрираните регулярни плащания и 
различни опции. 

 
 

Създаване 
 

Регулярно плащане можете да създадете от бутона „Нов“ в края на списъка с регулярни 
плащания. Създаването е идентично със създаването на превод. 
Всеки един от вашите преводи може да бъде запазен като регулярно плащане , без значение 
дали е в лева, левов към бюджета, във валута или обмяна на валута. Необходимо е да маркирате 
полето „Регулярно плащане“ в частта „Запази като“ в края на формата за превод и да зададете 
наименование (разпознаваемо за вас име), периодичност на плащането (период, на който ще се 
осъществява – 1, 3, 6 ,9, 12 месеца) и началната дата (в случай, че желаете тя да бъде различна 
от датата на нареждане).  
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Управление 
 

Всички регистрирани регулярни плащания можете да достъпите от меню „Регулярни“ в секция 
„Плащания“. Системата изкарва съответно два списъка в две различни секции – Активни и 
Неактивни регулярни плащания. 
 
Неактивни 
 
След като създадете регулярно плащане вие трябва да го активирате.  Това може да направите 
като влезете в секция „Неактивни“ и от там изберете плащането, което желаете да активирате. 
След това натискате бутона „Активирай“. 
В списъка можете също така да видите детайлна информация за регулярното плащане – тип, 
наименование, начална дата, сума, периодичност, статус.  
От тук можете да редактирате регулярното плащане, да го изтриете или да създадете подобно 
плащане. 
 

 
При натискане на бутона „Активирай с автоматично изпълнение“, регулярното плащане се 
записва и на датата, оказана за изпълнение, то се изпълнява автоматично, без да е необходимо 
да го потвърждавате 
 
Активни 
 
Тук системата изкарва списък с всички активирани регулярни плащания и техните детайли.  

 

От тук можете да деактивирате плащането или да създадете подобно. За да изтриете плащане, 

то задължително трябва да е неактивно. 

Регулярното плащане се записва и на датата, оказана за изпълнение трябва да го потвърдите от 
меню „Чакащи“ в секция „Плащания“. 
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2.6.5 Обща справка  

Тук можете да намерите детайлна информация за всички ваши движения, баланси и плащания. 
Справките са разделени в различни подсекции: Движения, Баланси, Плащания, Комунални. 
Можете да генерирате различни справки, използвайки наличните филтри и като зададете 
конкретен период. Можете и да изберете колко резултата искате да ви се показват на страница.   

 
Статусите, които съществуват за плащанията и съответно могат да ви се визуализират в 
различните справки са следните: 
Записан – документът е въведен в системата, но не е подписан и не е изпратен към банката.  
 
Чака подписи – документът е подписан от един потребител, но се изискват повече от един 
подпис за изпращане. 
Отказан – документът е отказан от клиента. 
 
Изпратен – документът е изпратен към банката, но все още не е обработен от банката. 
(Независимо от това дали документът е приет за обработка и чака втори контрол или изчаква на 
някаква опашка) 
 
Осчетоводен – документът е обработен от Банката т.е. инструкциите на клиента са изпълнени и 
сметката му е задължена. Задължително показваме и референция. Краен статус 

 
Върнат – документът е отхвърлен от Банката и няма да бъде изпълнен. Отхвърлянето е 
придружено с описание на причината за отхвърляне. Краен статус 
 

2.7 Други услуги 

2.7.1 Контрагенти 

Секция Контрагенти може да бъде достъпена през основното меню Услуги 

 
Създаване 
 
След като влезете в секция „Контрагенти“ избирате  бутона „Нов“, за да създадете нов запис. 
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На следващия екран въвеждате името и адреса на контрагента. Ако към вашите сметки имате 
упълномощени потребители, от бутона „Видим за всички пълномощници“ можете да изберете 
дали те да виждат контрагента, когато създават нов превод. 
Тук задължително поле е само името на контрагента.  Ако то не бъде попълнено ще се 
визуализира съобщение за грешка и полето ще се оцвети в червено. 
 

 
След като попълните формата, натискате бутона „Нова сметка“. В менюто, което ще се отвори 
избирате дали сметката е в страната или чужбина, въвеждате IBAN, банка, валута, град/държава 
и адрес. Задължителни полета са само IBAN и BIC. Ако не са попълнени ще се визуализира 
съобщение за грешка. 

 
След като попълните данните натискате бутона „Потвърди“.  На екрана, който ще се появи ще 
видите информацията за контрагента – име, адрес, IBAN и при необходимост можете да я 
редактирате. 
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Един контрагент може да има повече от една сметка. От бутона „Нова Сметка“ можете да 
добавите още сметки за контрагента. За да запишете вашия контрагент натискате бутона 
„Потвърди“, а ако желаете да откажете записа – бутона „Откажи“. 
 
След като потвърдите записа, се визуализира надпис, че контрагентът е записан успешно и се 
появява бутон „Контрагенти“, от където можете да се върнете в списъка с контрагенти. 

 
Управление 
След като заредите списъка с контрагенти вие можете да редактирате избран от вас контрагент 
или да го изтриете от списъка. Това можете да направите от бутона „+“. 
 

 
Редактирането на контрагент е идентично със създаването.  
 

2.7.2 Шаблони 

Секция Шаблони може да бъде достъпена през основното меню Услуги. 
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Създаване  
Всеки един от вашите преводи може да бъде запазен като шаблон.  Това можете да направите от 
менюто в края на всеки един превод без значение дали е в лева, във валута, към бюджета или 
обмяна на валута. Необходимо е да маркирате полето „Шаблон“ и да зададете име в полето 
„Наименование“. 

 
Можете да създадете шаблон и от бутона „Нов“ в края на списъка със шаблони. 

 
Създаването на шаблон тук е идентично с нареждането на превод.  На последния екран 
задължително трябва да именувате шаблона и да изберете дали да бъде видим за всички 
пълномощници. Ако към вашите сметки имате упълномощени потребители, от бутона „Видим 
за всички пълномощници“ можете да изберете дали те да виждат шаблона, когато създават нов 
превод. 
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Управление 

 
За да редактирате даден шаблон, вие трябва да натиснете бутона „+“ пред името на шаблона. 

 
 
След като натиснете бутона „+“ се зарежда меню с три опции: 

 „Редактирай“ – можете да редактирате сметката, от която да бъде нареден превода, 
сумата, валутата, данните за получателя, основанието за превод, както и самото име на 
шаблона 

 „Създай превод“ – шаблонът се зарежда и имате възможност да го изпратите за 
изпълнение 

 „Изтрий“ – изтривате шаблона с всички данни, записани в него данни. 
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2.8 Специални функционалности 

2.8.1 Календар 

Собственият календар на плащанията може да бъде достъпен през основното меню 
Инструменти – Календар. 
 

 
Тази функционалност ви дава визуална информация под формата на календар за всички ваши 
изходящи плащания за конкретен месец, изобразени в различни цветове: 
 

 Зададени комунални плащания (синьо) 
 Наредени регулярни плащания (зелено)  

 Чакащи плащания с бъдеща дата (оранжево) 

 Чакащи плащания без зададена дата (лилаво) – те са изнесени под самия календар 
 

Всички осъществени вече плащания са обозначени със символа  
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При заставане с мишката върху определена клетка ще се визуализира списък с плащанията за 
този конкретен ден, с единичните им стойности и сумирани по тип.  
Активирането на линк „към плащания“ ще ви отведе в секцията Чакащи плащания. 
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2.8.2 Продуктов съветник 

Продуктовият съветник може да бъде достъпен през основното меню Инструменти – Продуктов 
съветник. 

 
 
При активирането на услугата, изборът започва с избор между основните типове продукти – 
сметка, кредитен продукт, дебитна карта или спестовен продукт.  
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След конкретен избор системата ще ви изкара списък на всички предлагани продукти от този 
тип, като можете да си изберете конкретен. 
 

 
В случай, че не сте сигурни кой от нашите продукти отговаря на вашите нужди, тази 
функционалност ще ви помогне да изберете подходящия за вас продукт, предлаган от банката. 
На базата на алгоритъм, изграден на принципа на въпроси и отговори, системата ще ви води, 
като накрая ще селектира списък с продукти, от които да изберете.  
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2.8.3 Портфейл 

Тази функционалност може да бъде достъпна от основното меню Услуги – Портфейл. 

 
В тази секция визуално чрез различни графики се представя текущото състояние на вашите 
средства – приходи, разходи, спестявания, кредити. 
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