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Управување со електронски 
плаќања
Вежбајте на некои од понапредните банкарски активности со Squirrel Bank.
Ајде да вежбаме на некои вообичаени банкарски трансакции користејќи ја Squirrel 
Bank. Запомнете, и покрај тоа што Squirrel Bank ќе изгледа малку различно од 
безбедниот електронски систем на вашата банка, чекорите за секоја активност ќе 
бидат слични. 

Пренос на средства меѓу сметки
Електронското банкарство ви овозможува лесен 
пренос на пари од една на друга банкарска сметка.  
Ајде да пренесеме пари од Трансакциската сметка  
на Штедната сметка (Savings Account):
1.  Со помош на курсот Управување со електронски 

плаќања на Be Connected, најдете ја активноста 
за вежбање Пренос на средства меѓу сметки, 
а потоа кликнете на Преноси и плаќање на 
сметки (Transfers & BPAY) во горното мени.

2.   Кликнете на Преноси (Transfers) во паѓачкото 
мени. Ќе го видите екранот за пренос на 
средства.

3.   Кликнете во полето Од (From). Ова ќе ви покаже 
список со сметки од кои можете да пренесете пари.

4.   Кликнете на Трансакциска сметка (Everyday Account).
5.   Кликнете во полето До (To). Ова ќе ви покаже список со сметки на кои можете да 

пренесете пари. 
6. Кликнете на Штедната сметка.
7.   Внесете 57,20 во полето Износ (Amount). Тоа е износот што ќе го пренесете.
8.  Напишете Неделна заштеда (Weekly savings) во полето Ваш опис (Your 

description) за да се можете да се потсетите зошто го извршивте овој пренос.
9.  Кликнете на копчето Следно (Next) во близина на десниот долен дел. Ќе се 

појави екран за Потврдување на плаќањето (Confirm payment). Треба да 
проверите дали сте ги внеле точно деталите.

10.  Кликнете на копчето Плати (Pay) што се наоѓа во близина на десниот долен дел 
за да го извршите преносот.

11.  Сега, одјавете се безбедно користејќи го копчето Одјави се.

Пренесете средства меѓу 
вашите сметки или платете 

сметки преку BPAY 

Help

Account Balance Available Funds

Log off

Inbox (2)

+ $1,562.50 + $1,560.00

+ $7,875.80 + $7,852.60
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Your bank accounts
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Управување со електронски 
плаќања

Плаќање на сметки (BPAY)
Можете да ја користите функцијата Плаќање на сметки 
(Bill Payment), или скратено BPAY, за да го платите 
поголемиот дел од сметките со електронско банкарство, 
вклучувајќи плин, телефон и струја. Сè што ќе ви треба е 
Кодот на компанијата (Biller code) и вашиот Референтен 
број на клиент (Customer reference number), што е 
отпечатен на сметката. Во овој пример ќе ја платиме 
сметката за струја.
1.  Со помош на курсот Управување со електронски 

плаќања на Be Connected, најдете ја активноста за 
вежбање Додавање на нов примач (Adding a new 
biller) и Плаќање на сметка, а потоа кликнете на 
Преноси и плаќања на сметки (Transfers & BPAY) во 
горното мени.

2.  Кликнете на BPAY во паѓачкото мени за да го видите 
екранот за вршење плаќања преку BPAY.

3.  Во полето Од (From) изберете Трансакциска сметка 
(Everyday Account). Ова е сметката од која ќе му 
платите на претпријатието за струја или примачот. 

4.  За да ги додадете деталите на BPAY на примачот, 
кликнете на копчето Додај нов (Add new). Деталите 
на BPAY се наоѓаат на сметката што ја плаќате.

5.  Внесете 9562 во полето за Код на примач (Biller 
code). Ова ќе го идентификува претпријатието на 
кое му плаќате.

6.  Напишете 700513425 во полето за Референца 
(Reference). Ова е бројот што ја идентификува 
вашата сметка кај компанијата.

7.  Внесете Squirrel Power во полето Име (Name).
8.  Кликнете на копчето Додај (Add) за да го зачувате 

претпријатието Squirrel Power во вашиот список со 
примачи. Ќе се појави екран за потврдување.

9.  Вратете се на екранот на BPAY, кликнете на 
копчето До (To) и изберете го претпријатието 
Squirrel Power од списокот со зачувани примачи. 
Вашиот зачуван референтен број на клиент ќе се 
појави во полето Референца (Reference) подолу. 

10.  Внесете 210 во полето за Износ (Amount). Ова е 
износот што ќе му го платите на Squirrel Power.

Најдете го кодот на 
примачот и вашиот 

број на клиент на 
вашата сметка

Додадете ги деталите 
на сметка на лицата и 

претпријатијата на кои им 
пренесувате средства или 

плаќате сметки

BILL
Squirrel Power

Due: $210

Biller code: 9562
Ref: 700513425

Help Log off

Account Balance Available Funds

+ $1,562.50 + $1,560.00

+ $7,875.80 + $7,852.60

Inbox (0)

Add new
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плаќања
11.  Напишете Сметка за струја (Electricity bill) во 

полето Ваш опис (Your description).
12.  Кликнете на копчето Следно (Next) во близина 

на десниот долен дел. Ќе се појави екран за 
Потврдување на плаќањето (Confirm payment). 
Треба да проверите дека сте ги внеле точно деталите.

13.  Кликнете на Земи код (Get Code) за да добиете 
безбедносен код од Squirrel Bank на вашиот телефон. 
Внесете го кодот 1598 во полето веднаш до тоа копче.

14.  Кликнете на копчето Плати (Pay). Еве, вашата 
сметка за струја се плати!

15.  Сега, одјавете се безбедно користејќи го копчето 
Одјави се.

Вашата банка ќе ви 
прати безбедносен код на 
телефонот за да потврди 

некои трансакции

Како да поставите ограничување на 
трансакција
Банките вообичаено го ограничуваат износот што 
може да се плати од секоја од вашите сметки за да 
ја зголеми безбедноста. Можете да го измените 
ограничувањето поставено од вашата банка на 
износ што вам ви одговара:
1.  Со помош на курсот Управување со електронски 

плаќања на Be Connected, најдете ја активноста 
за вежбање Како да поставите ограничување 
на трансакција, а потоа кликнете на Поставки 
(Settings) во горното мени.

2.  Кликнете на Ограничувања на електронски 
трансакции (Online banking limits) од паѓачкото 
мени. Ќе видите дека секоја сметка има различно 
ограничување.

3.  Кликнете на полето веднаш до ограничувањето на 
Трансакциската сметка.

4.  Изберете 4000 од опциите во полето. вашата банка 
може да ви побара дополнителна безбедносна 
потврда пред да ја прифати промената. 

5.  Кликнете на Земи код (Get Code). На вашиот 
телефон ќе примите безбедносен код од Squirrel 
Bank. Внесете го кодот во полето веднаш до тоа копче.

6.  Кликнете на копчето Зачувај ги промените (Save changes) за да го потврдите 
новото дневно ограничување. Сега го зголемивте дневното ограничување на таа 
сметка од $2.000 на $4.000.

7.  Сега, одјавете се безбедно користејќи го копчето Одјави се.

1 5 9 8

Squirrel Bank

Your security code is:

Please enter your security
code into the appropriate

section to continue.

Изменете го 
ограничувањето на 

дневните трансакции 
на вашите сметки за 

електронско банкарство 

$2,000.00
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