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Како да почнете да вршите 
електронски банкарски трансакции
Вршите електронски банкарски трансакции кога плаќате сметки, пренесувате  
пари и го проверувате вашето салдо користејќи компјутер. Но, како да почнете  
и како да бидете безбедни додека вршите електронски банкарски трансакции? 

Што можам да правам со електронските  
банкарски трансакции?
Можете да правите речиси сè што би правеле и лично, 
па и повеќе. На пример, можете да:
• купите нешто електронски користејќи ја 

вообичаената банковна сметка,
• пренесувате пари меѓу вашите сметки, како на 

пример, од штедната на трансакциската сметка,
• плаќате сметки,
• му пренесете пари на пријател,
• поставите автоматски двонеделни, месечни или 

тримесечни плаќања.

Единственото нешто што не можете да го правите 
електронски е да повлечете пари, да уплатите пари или 
чек на вашата банковна сметка. Но, во денешно време, 
поголемиот дел од плаќањата се вршат електронски, па 
најверојатно е дека ретко ќе имате потреба од такви нешта.

Вршењето електронски 
банкарски трансакции ви 

овозможува да пренесувате 
пари, да плаќате сметки, да 

купувате производи итн

Кои се предностите на електронските банкарски 
трансакции?
Вршењето електронски банкарски трансакции всушност може да ви го направи 
животот полесен и може да биде побезбедно од традиционалниот начин на 
вршење банкарски трансакции. На пример:
• можете да ги вршите сите банкарски трансакции на едно место, од удобноста 

на вашиот дом и само со вашиот компјутер. Не мора да подигате готовина и 
потоа да патувате на друго место и да плаќате за производи,

• можете во секое време да имате ажурирани банковни информации, не 
само во текот на работното време или кога поштарот ви го носи изводот од 
банкарската сметка. Тоа помага да бидете информирани за вашите средства,
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• вршењето електронски банкарски трансакции може автоматски да ве предупредува 
за движењата што се случуваат на вашата сметка, како што се примените или 
извршените плаќања,

• можете сами да ги контролирате сите трансакции кога ви одговара вам, а не само 
кога банката е отворена,

• напредната безбедност на електронското банкарство ги чува вашите пари 
безбедни. Никогаш повторно не мора да носите со вас големи износи готовина за да 
вршите плаќања.

Како да бидете безбедни со 
електронското банкарство
Вашата банка воведе извонредни безбедносни мерки 
за да ги чува безбедни сите средства на вашите сметки. 
Исто така, може да обезбеди дека вашите електронски 
банкарски трансакции остануваат безбедни со 
почитување на следните едноставни чекори:

1.  Никогаш не споделувајте ги вашите детали за 
најавување или лозинки со други лица.

2.  Прегледувачот на вашиот компјутер може да ви 
понуди да ги зачувате лозинките за да не морате 
да ги внесувате следниот пат. Секогаш треба да 
кликнувате на Не (No). Ако вашиот компјутер ја 
зачува лозинката, секој со пристап до вашиот 
компјутер може да влезе во вашите сметки.

3.  Користете уникатна лозинка за вашите електронски банкарски трансакции, а не 
онаа што можеби ја користите за други веб-страници.

4.  Создадете силна лозинка. Треба да има најмалку осум знака и да се состои од 
букви и бројки, големи и мали букви и знаци.

Кога вршите електронски банкарски трансакции секогаш 
одјавувајте се кога ќе ја завршите сесијата - немојте само 
да го исклучувате компјутерот. И, никогаш не користете 
јавни компјутери или бесплатни јавни Wi-Fi-мрежи за да 
вршите електронски банкарски трансакции.

Вршењето електронски 
банкарски трансакции 

ви нуди голем број 
безбедносни функции 
со цел вашите пари да 

бидат безбедни
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5.  Кога вршите електронски банкарски трансакции 
секогаш одјавувајте се кога ќе ја завршите сесијата. 
Немојте едноставно да го исклучувате компјутерот.

6.  Никогаш не користете јавни компјутери или 
бесплатни јавни Wi-Fi-мрежи за да вршите 
електронски банкарски трансакции. Тоа може 
да им овозможи на измамниците да ги украдат 
полесно вашите информации за најавување.

7.  Чувајте го вашиот телефон безбеден. Понекогаш 
банките ви праќаат специјални кодови преку 
текстуални пораки за двојна проверка на вашиот 
идентитет.

8.  Бидете сигурни дека лозинката или клучот на вашиот 
мобилен телефон е исто така безбеден.

9.  Обезбедете дека оперативните системи на вашиот 
телефон и компјутер се ажурирани и дека ја имаат 
најновата безбедносна заштита.

10.  Внимавајте на банкарските салда за да можете да 
забележите ако се извршиле некои неочекувани 
подигања на пари.

11.  Ако примите е-пошта што тврди дека е од вашата 
банка и ви бара да кликнете на врска за да се 
најавите, немојте да кликнувате на таа врска. Без 
оглед колку вознемирувачка е таа порака. Постои 
голема веројатност дека се работи за измама. 
Секогаш најавувајте се за електронски банкарски 
трансакции со внесување на веб-адресата на банката и 
кликнување на врската од главната страница на банката.

Јавните Wi-Fi-мрежи 
не се безбедни, па затоа 

не користете ги за 
електронски банкарски 

трансакции

Никогаш не кликнувајте 
на врска во е-пошта што 
тврди дека е од вашата 
банка - постои голема 

веројатност дека се 
работи за измама

Неколку дополнителни совети
• Ако сметате дека сте направиле грешка со некоја 

електронска трансакција, контактирајте со вашата банка. Веб-страницата за 
електронски банкарски трансакции на вашата банка ќе има копче Контактирајте со 
нас (Contact Us) што можете да го употребите.

• Одделете малку време за секоја трансакција за да ги проверите двапати деталите 
што ги внесовте. Ако пренесувате пари на друго лице и внесете грешен износ или ги 
пратите парите во грешна банка или сметка, може да биде тешко да ги добиете назад 
вашите пари.

• Ако сметате дека некој друг ја знае вашата лозинка за електронски трансакции, 
контактирајте со банката.

• Сè уште можете да ги правите нештата онака како што сте се навикнале. Можете да се 
јавите во вашата банка или да одите во подружница за да извршите трансакции на 
шалтер и сè уште можете да добивате изводи на хартија преку пошта ако претпочитате.
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