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Инсталиране и възможности

BankOn Mobile е услуга за мобилно банкиране на
Societe Generale Експресбанк, достъпна за потребители,
използващи смартфони или таблети под операционните
системи Android™, версия 2.3 или по-висока и iOS,
версия 6.0 или по-висока.
Приложението е свободно за сваляне съответно през
Google Play™ и App store.
За да използвате BankOn Mobile, трябва да сте инсталирали
последната налична версия и да имате връзка с интернет.
Входът в BankOn Mobile се осъществява чрез Вашето
потребителско име и парола за достъп до BankOn Web или
BankOn Web Pro.

BankOn Mobile е приложение, чрез което:
¡ Получавате информация за Вашите сметки, карти, кредити
и депозити в Societe Generale Експресбанк
¡ Плащате Вашите битови сметки
¡ Погасявате задължения по Вашата кредитна карта*
¡ Прехвърляте средства и обменяте валута между собствени сметки *
¡ Нареждате преводи към трети лица в България и чужбина
¡ Локализирате най-близките до вас офиси и банкомати на Банката
¡ Получавате информация за валутни курсове и разполагате с валутен
калкулатор
¡ Изпращате и получавате съобщения към/от Банката
¡ Променяте Вашите потребителско име и парола
*Операциите са разрешени само за клиенти на BankOn Web. Клиентите на
BankOn Web Pro могат да създават преводи, но не могат да ги подписват.
Те могат да бъдат изпратени по-късно чрез BankOn Web Pro. Дневният
лимит за изпращане на преводи през приложението е 2000 лв. или
равностойността в чужда валута. Този лимит може да бъде увеличен до
29 999.99 лв. или равностойността в чужда валута след изрично поискване
на място в банката.

Работа с приложението

Ръководство за ползване
 Смяна на език
 С маркирането на тази опция приложението
ще запомни потребителското ви име, така че
при следващ вход в системата ще е нужно само
въвеждането на парола. Ако не искате повече
потребителското име да бъде помнено, влезете
в системата без да маркирате опцията.


Въведете Вашето потребителско име и
парола за BankOn Web или BankOn Web Pro в
съответните полета и натиснете „Вход”.
От тук става и изборът на език, на който да
работи приложението.
На разположение е и ръководство за работа с
приложението.
Може да използвате валутния калкулатор,
да се свържете с нас или да намерите найблизкия офис или банкомат, дори без да
влизате в приложението.

След вход в приложението, на началния екран е представена информация
по Вашите сметки и бърз достъп до някои от менютата.

Показване/скриване на главното меню.



Обща сума на средствата по Вашите
сметки, в избрана от Вас валута.



При избиране на дадена сметка се зарежда
екран с детайли по нея.




Числото в червеното квадратче показва броя 
Бутони за бърз достъп до избрани менюта.

на чакащите за плащане битови сметки.
Числото в червеното квадратче показва броя
непрочетени съобщения, изпратени от банката.



Забележка: Бутонът за показване/
скриване на главното меню при iOS
е разположен вдясно.
Чрез главното меню или чрез съответния бутон за бърз достъп на началния
екран достъпвате под-менютата.

МОИТЕ ПРОДУКТИ
Тук получавате подробна информация
за ползваните от Вас продукти в
Societe Generale Експресбанк наличности по сметки, трансакции,
депозити, вноски по кредити – само
кликнете върху съответния продукт.
За да погасите задължение по
Вашата кредитна карта, изберете
картата и направете следващата
стъпка.
След избиране на сметка
се зарежда екран с
1
детайли и движения.
Изберете револвираща
кредитна карта, за да
видите всички детайли
по нея и да погасите
Вашето задължение.
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МОИТЕ ПРОДУКТИ



1

От тук можете да
направите нов превод.

2 От тук погасявате

задължение по
Вашата кредитна карта.

Архив на всички
Ваши преводи

През меню „Преводи” имате
възможност да видите чакащите
преводи, архив на преводите или
да създадете нов превод.
Имайте предвид, че можете да
изпращате преводи, само ако сте
клиент на BankOn Web.



ПРЕВОДИ
Виждате
Вашите
чакащи
преводи.





Клиенти на BankOn Web Pro могат
за да
да създават преводи, но не могат Натиснете,
видите детайли
да ги изпращат за изпълнение.
по превода, да

От тук можете да
създадете нов превод,
следвайки стъпките на
екрана.

Използвайте
създадените от
Вас образци в
BankOn Web или
BankOn Web Pro



В BankOn Mobile на разположение
са и създадените през BankOn
Web или BankOn Web Pro
контрагенти и образци.



Това можете да направите
по-късно чрез BankOn Web Pro,
след подпис с допълнително
средство за сигурност.

създадете
подобен, да го
изтриете или
да го изпратите
(ако сте клиент
на BankOn Web).

В „Архив преводи” проследявате Вашите плащания,
наредени и през мобилното и през електронното
Ви банкиране.
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Натиснете върху
превод, за да видите
детайлите по него или
да създадете подобен.

Актуален статус на
платежното нареждане.

Информация за Вашите абонаменти.
Можете да изтривате, редактирате
или да добавяте нови.

Вашите
задължения,
чакащи
плащане.
Архив на
всички
минали
плащания.



Чрез това меню плащате
Вашите битови сметки,
създавате абонаменти,
избирате автоматично*
или ръчно погасяване на нови
задължения, избирате какви
sms известявания да
получавате.
Разполагате с архив
на всички
минали плащания.



БИТОВИ СМЕТКИ

Натиснете
върху запис,
за повече
детайли.



*Автоматично погасяване е
опция, достъпна само за
физически лица и се таксува
според Тарифата на банката.

Платете задължение
еднократно, без да
създавате абонамент.





Актуализирайте
информацията
на екрана.

СЪОБЩЕНИЯ
Използвайте менюто, за да изпратите
съобщение до банката. В тази секция
ще намерите съобщения1с важна
информация, изпратени от банката
към Вас.



Натиснете върху съответния ред,
за да прочетете съобщението.
Непрочетените съобщения са
маркирани в жълто.



Натиснете бутона, за да изпратите
ново съобщение.

КОНТАКТИ
От тук може да се свържете с нас
чрез телефонно обаждане, e-mail,
нашата facebook страница или
да посетите официалния сайт на
Societe Generale Екпресбанк.

ОФИСИ И БАНКОМАТИ
Намерете нашите офиси и банкомати, техните адреси, телефони и работно
време. Открийте най-близкия до Вас офис или банкомат на
Societe Generale Експресбанк.



Въведете местоположение, за да
намерите офиси и банкомати в
близост.
Натиснете тук, за да откриете
всички офиси и банкомати близо
до Вас.



Натиснете върху иконката за
точен адрес, работно време
и телефони за връзка със
съответния офис.



ВАЛУТЕН КАЛКУЛАТОР
На разположение са актуалните валутни курсове на
Societe Generale Експресбанк, а чрез калкулатора може да изчислите
точна сума по съответния
1 курс на банката – купува или продава.

Изберете
курс купува/
продава,
валута и
въведете
сума.



През това меню може да промените
Вашите потребителско име и парола и да проследите работните сесии
в BankOn Web, BankOn Web Pro и
BankOn Mobile.



Натиснете тук, за да
промените Вашето
потребителско име



Променете Вашата
парола, като спазвате
изискванията,
изписани на екрана



Натиснете, за да
потвърдите въведената
информация.



МОЯТ ПРОФИЛ

Разгледайте Вашите
сесии в BankOn Web,
BankOn Web Pro и
BankOn Mobile

0700 17 888 | WWW.SGEB.BG

