
Како да го поставите 
електронското банкарство
Можете да ги вршите речиси сите банкарски трансакции на вашиот компјутер 
од удобноста на домот. Но, како да се поврзете со вашата банка? И како сето тоа 
функционира?

Што ви треба за да вршите електронско банкарство?
Веројатно веќе го имате поголемиот дел од она што ви 
треба за да вршите електронско банкарство, но ајде да 
провериме:
• се разбира, ви треба банкарска сметка. Сите

банки нудат услуги за електронско банкарство.
Но, не ви треба специјална банкарска сметка. Тоа
функционира со вашата нормална сметка,

• ви треба компјутер или нешто слично. Многу
луѓе ги вршат нивните електронски банкарски
трансакции користејќи апликација на паметен
телефон или таблет. Општо земено, поголемиот
екран на компјутер овозможува поголема
флексибилност,

• ќе ви треба и мобилен телефон. Понекогаш вашата
банка ви праќа таен код преку СМС за да потврди
дека вие сте оној што пристапува до вашите
сметки,

• ќе ви треба пристап до домашен интернет за
вашиот компјутер. Ако користите Wi-Fi-мрежа,
треба да биде поставена правилно со безбедна
лозинка. Вашиот телефон може да се поврзе
директнo на интернет без Wi-Fi-мрежа,

• и, запомнете, никогаш не користете јавни компјутери или бесплатни јавни Wi-Fi-мрежи
за да вршите електронски банкарски трансакции. Јавните Wi-Fi-мрежи не се безбедни,

• проверете дали оперативниот систем на вашиот компјутер или мобилен телефон е
ажуриран за да имате најдобра можна безбедност,

• треба да ги запишете деталите за контакт на вашата банка, вклучувајќи го
телефонскиот број на Линијата за помош и да ги чувате на безбедно место за да ги
имате ако наидете на некои тешкотии.
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Како да почнете?
Пред да почнете, постојат уште неколку нешта што треба да ги знаете:
• електронското банкарство значи користење на

компјутер, телефон или таблет за да се поврзете
со безбедниот систем за електронски банкарски
трансакции на вашата банка,

• ако користите телефон или таблет, најчесто ќе
користите апликација што ви ја обезбедува вашата
банка преку App Store за iPhone и iPad, или преку
Play Store за телефони или таблети со Android,

• ако користите компјутер, ќе го користите
нормалниот веб-прегледувачот за да се поврзете
со веб-локацијата на вашата банка за електронско
банкарство. Едноставно одете на веб-страницата на
вашата банка и во делот за електронско банкарство
побарајте го копчето Најави се (Log on),

• никогаш не кликнувајте на врска за електронско
банкарство што сте ја добиле во е-пошта што
изгледа дека доаѓа од вашата банка. Тие се
измами. Секогаш одете на фактичката веб-
страница на вашата банка за да почнете,

• за да се најавите, ќе треба да го внесете вашето ИД на клиент (Client ID) (вашата
банка може да го нарекува некако поинаку) и лозинката (password). Овие две
нешта ќе ги добиете кога ќе ги поставите електронските банкарски трансакции,

• вашиот екран за најавување за електронско банкарство може да има поле за
штиклирање означено со Запомни ме (Remember me) или нешто слично. Ако го
штиклирате ова поле, вашиот прегледувач во иднина автоматски ќе го пополнува
ИД на клиент, но сепак, лозинката ќе мора да ја внесете сами. Најбезбедна опција е
едноставно да ги внесувате вашето ИД на клиент и лозинката рачно секојпат кога се
најавувате за електронски банкарски услуги,

• вашата локација за електронско банкарство има дел за Помош (Help). Ако не сте
сигурни за нешто, најдете го копчето Помош и кликнете на него.
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Како да го поставите електронското банкарство
Електронското банкарство веќе се користи нашироко. Во последните години банките 
очекуваат луѓето да го вршат поголемиот дел од нивните плаќања електронски, па 
така, ги прават тие услуги што е можно полесни. Сепак, постојат одредени чекори 
за поставување на вашето електронското банкарство со цел да се обезбеди дека е 
безбедно и дека вашите средства се заштитени:
1.  Првиот чекор е да се пријавите за електронско 

банкарство во вашата банка. Можете да 
контактирате телефонски со банката или да 
кликнете на копчето Најави се на веб-страницата 
на вашата банка. Таму ќе најдете упатства како 
да се регистрирате. Треба да ги имате при рака 
деталите на вашата сметка во банката и вашиот 
телефон.

2.  Кога ќе се регистрирате, банката ќе ви даде ИД на 
клиент (Client ID). Тоа може да се нарекува некако 
поинаку, како на пример Број за пристап (Access 
number) или Број на клиент (Customer number), 
но всушност тоа е бројот за идентификација по кој 
банката ќе ве распознава.

3.  Исто така, ќе ви треба и лозинка. Често банката ќе 
создаде случаен број за вас или можеби ќе треба да им 
се јавите и да им побарате таков број.

4.  Првото нешто што треба да го направите после тоа е да се најавите и да ја смените 
лозинката. Изберете лозинка што е тешко други лица да ја погодат, но за вас лесно 
да ја запомнете. Никогаш не користете имиња или родендени и не користете ја 
истата лозинка што ја употребувате за други, помалку безбедни електронски сметки.

5.  Сега, одете на главната веб-страница на вашата банка и кликнете на копчето за 
да се префрлите на електронско банкарство. Потоа, внесете го бројот на клиент 
и лозинката и кликнете на копчето Најави се. Во зависност од вашата банка, тоа 
копче може да биде наречено копче за Најавување или Најави се.

6.  Сега сте подготвени да почнете со електронско банкарство!

Електронското 
банкарството е безбедна 

област на веб-страницата 
на вашата банка до која 
можете да пристапите  

со најавување

Секогаш треба да ја смените лозинката што ви ја даде 
вашата банка. Лозинката што ќе ја создадете треба да 
се разликува од сите лозинки што ги имате за други 
електронски сметки.
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