
Можливості та переваги  

Cистеми дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» від ПАТ Ідея Банк 

 

Інтернет-банкінг від Ідея Банк – це сучасна багатофункціональна система дистанційного 

обслуговування клієнтів-фізичних осіб, яка дозволяє управляти банківськими рахунками 24/7 в 

режимі реального часу з будь-якої точки світу, використовуючи інтернет. Зокрема, дана система і-

банкінгу надає клієнтам можливість виконувати дистанційно операції з банківськими поточними 

рахунками та картками, здійснювати перекази по Україні, відкривати та поповнювати депозити, 

погашати кредити, сплачувати комунальні послуги та інше. Функціонал постійно розширюється. 

 

Можливості системи Інтернет-банкінг IdeaBank Online: 

 Рахунки: 

– відкриття нових рахунків ; 

– перегляд залишків на рахунках;  
– перегляд списку карток, відкритих для кожного рахунку;  
– перегляд деталей рахунку;  
– перегляд історії операцій (з можливістю фільтрування і експортування в PDF та Excel);  
– отримання списку заблокованих сум за рахунком;  
– відправка заявки на новий овердрафт; 
– перегляд деталей по овердрафту;  
– присвоєння "імені" рахунку для зручності роботи з ним в системі;  
– реквізити рахунку;  
– поповнення рахунку;  
– платежі/перекази по Україні.  

 Платежі та перекази: 

– перекази між власними рахунками; 
– платежі та перекази за довільними реквізитами по Україні;  
– перегляд історії платежів та переказів  (з можливістю фільтрування і експортування в 

PDF та Excel); 
– створення те редагування шаблонів для здійснення платежів та переказів; 
– платежі з відкладеною датою; 
– регулярні платежі. 

 Можливість оплати за послуги : 

– поповнення мобільного; 
– плата за інтернет і телефон; 
– комунальні платежі; 
– за телебачення; 
– за ігри; 
– та ін. 

 



 Депозити: 

– відкриття нових депозитів; 
– поповнення/зняття;  
– перегляд деталей депозитів; 
– перегляд залишків на депозитах;  
– перегляд  історії операцій (з можливістю експортування в PDF та Excel); 
– перегляд графіку виплати відсотків (з можливістю експортування в PDF та Excel);  
– архів депозитів; 
– зміна рахунку виплати відсотків та повернення депозиту;  
– присвоєння "імені" депозиту для зручності роботи в системі.  

 Кредити: 

– погашення кредитів;  
– перегляд деталей кредиту; 
– перегляд графіку платежів за кредитом (з можливістю експортування в PDF та Excel);  
– перегляд історії платежів за кредитом (з можливістю експортування в PDF та Excel);  
– присвоєння "імені" кредиту для зручності роботи в системі;  
– відправка заявки на кредит.  

 Картки: 

– замовлення нових карток; 
– перегляд деталей по картках;  
– перегляд інформації щодо рахунку, до якого приєднана відповідна картка;  
– перегляд історії операцій по картці (з можливістю фільтрування і експортування в PDF 
та Excel;  
– отримання списку заблокованих сум за карткою;  
– присвоєння "імені" картці для зручності роботи в системі;  
– можливість зміни лімітів по картці; 
– можливість тимчасово блокування картки.  

 Додаткові налаштування: 

– зміна паролю для входу;  

– зміна анти-фішингової картинки;  

– перегляд інформації по лімітах;  

– перегляд інформації по історії логувань;  

– корисна інформація (інструкції, тарифи, безпека тощо);  

– депозитний і кредитний калькулятори;  

– написати повідомлення до Банку: 

– налаштування для СМС-банкінгу. 

 

 

 

 

 



Переваги системи Інтернет-банкінгу  Ідея Банку: 

1) Час. Ви не витрачаєте Ваш час на пошук потрібного відділення, дорогу і стояння в черзі. 

2) Комфорт. Ви можете здійснити банківські операції коли і де Вам зручно  24/7.  

3) Дохід. В і-банкінгу Ви отримуєте вигідніші умови на депозити, перекази і тд. 

4) Простота. Завдяки влучному дизайну, користуватись послугою простіше простого. Операції 
можна здійснювати за лічені хвилини. 

5) Функціональність. Система і-банкінгу надає широкий спектр необхідних банківських послуг: від 
перегляду інформації по рахунках до відкриття депозитів та здійснення переказів і комунальних 
платежів.  

6) Безпека. Дані Клієнта шифруються спеціальним сертифікатом, Пароль для входу знаєте лише Ви, а 
операції виконуються після їх підтвердження Вами спеціальним Кодом, що надсилається на номер 
мобільного телефону клієнта.  

7) Приємно користуватися. Має гарний дизайн. 


