Вітаємо Вас в новій системі Інтернет-банкінгу
для юридичних осіб «PINbank Online»!

ПЕРШИЙ ВХІД ДО СИСТЕМИ
!!! ПРОХАННЯ використовувати для роботи з системою браузер
GOOGLE Chrome.
Для

отримання

доступу

до

Системи

зверніться

до

найближчого

відділення

АТ

«ПЕРШИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та здійсніть необхідні операції щодо реєстрації в Системі.
1. Якщо Ви вже пройшли реєстрацію, Банком на вказану Вами адресу електронної пошти було
відправлено лист з інформацією для першого входу та первинний сертифікат для роботи в
Системі PINbank Online. (Лист ви отримаєте від відправника online@pinbank.ua)
Ні в якому разі не видаляйте цього листа!!
У випадку, якщо все ж таки видалили його, будь ласка, зверніться до Служби підтримки Банку. Будьте готові
пройти коротку ідентифікацію Вашої особи для повторної відправки Вам листа з інформацією для першого
входу.

2. У вкладенні до цього листа у вигляді архіву Ви отримали первинний сертифікат для роботи в
системі PINbank Online. Розархівуйте вкладення та збережіть у зручній для Вас папці до файлової
системи вашого комп'ютера.
Зверніть увагу: за умовчанням архів буде збережений засобами електронної пошти до дефолтної
папки завантажень. Рекомендується перенести архів до окремої папки на файловій системі вашого
комп'ютера. Розархівуйте архів до цієї папки.
3. Для входу в систему перейдіть за посиланням інтернет-банкінгу https://online.pinbank.ua,
яке отримали у листі або скористайтесь офіційним сайтом АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
www.pinbank.ua (кнопка "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ" - "ДЛЯ БІЗНЕСУ"). На екрані з'явиться форма
підключення до системи.
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ПЕРШИЙ ВХІД ДО СИСТЕМИ
1

Відкрийте лист з інформацією для першого входу та
первинним сертифікатом для роботи в Системі PINbank
Online, який надіслано Банком.
На формі входу до системи введіть ваш логін і тимчасовий
пароль на вхід, які отримали у листі, до відповідних полів,
та клікніть на кнопку «Увійти».
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З метою безпеки паролі на формі входу відображаються в
замаскованому вигляді.

Ви можете натиснути піктограму

, щоб побачити, чи

правильно ви ввели пароль.

3

Система запропонує Вам змінити пароль на вхід. Введіть
Ваш поточний пароль у відповідне поле. Придумайте новий
пароль

і введіть

його до поля

Новий пароль і

продублюйте в полі Новий пароль (підтверд.). Потім
натисніть кнопку «Далі».
Поточний пароль –тимчасовий пароль, який Ви отримали
в електронному листі
Новий пароль – постійний пароль, з яким Ви будете в
подальшому здійснювати вхід
Вимоги до паролю: обов’язково одна велика та маленька
літери, цифри. Довжина паролю має бути не менше 8
символів
4

У

разі

успішної

зміни

пароля

система

відобразить

повідомлення щодо успішної зміни. Закрийте це вікно,
натиснувши
У випадку, якщо зміна паролю не успішна, перевірте,
використовуючи піктограму

, відповідність придуманого

паролю вимогам, та ідентичність введених паролів у полі
«Новий пароль» та «Новий пароль (підтвердження)» вони мають співпадати
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Після успішної зміни пароля, Система переадресує вас до
сторінки входу. Введіть ваш логін та новий пароль на вхід
(який ви придумали на попередньому кроці), натисніть
кнопку «Увійти».
Якщо вхід не успішний, перевірте, використовуючи
піктограму

,

відповідність

введеного

паролю

з

придуманим на попередньому кроці.
Зверніть увагу, що після кількох спроб невірного
введення паролю система заблокує Ваш обліковий запис.
В цьому випадку, будь ласка, зверніться до Служби
підтримки Банку
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Система запропонує обрати Тип ключа для входу.
Наразі і в подальшому прохання обирати для входу в
систему «Внутрішній ключ iFOBS на файловій системі».
Щодо запуску роботи з функціоналом зовнішніх ключів ми
повідомимо Вас додатково.
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На наступному кроці система запропонує Вам ввести
інформацію щодо первинного сертифікату, який Вам було
відправлено на адресу електронної пошти, та який Ви
розархівували до папки з ключами на Вашому пристрої.
Нижче описано особливості вибору файлів
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Цей пароль Ви отримали у повідомленні, яке надійшло у
Вайбер або у вигляді СМС повідомлення на мобільний
телефон,

номер

якого

Ви

залишали

підключення. Використовуючи піктограму

в

анкеті

на

, перевірте

відповідність введеного паролю з отриманим у СМС або у
Вайбері повідомленням.
У випадку, якщо Ви втратили пароль до секретного
ключа, будь ласка, зверніться до Служби підтримки Банку.
9

Натисніть на піктограму

та перейдіть до папки, в яку

зберегли документи з архіву відповідно до п.2 цього
документу.
Оберіть файл, назва якого відповідає Вашому
логіну та має розширення «.cer»
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Натисніть на піктограму

та перейдіть до папки, в яку

зберегли документи з архіву відповідно до п.2 цього
документу.
Оберіть файл, назва якого відповідає Вашому
логіну та має розширення «.qey»
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Зверніть увагу, що після кількох спроб невірного
введення паролю система заблокує Ваш обліковий запис.
В цьому випадку, будь ласка, зверніться до Служби
підтримки Банку.
Перевірте введені дані та натисніть кнопку «УВІЙТИ»
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На наступному кроці система запропонує вам згенерувати новий постійний сертифікат та
секретний ключ.

Заповніть поля форми, з урахуванням інформації нижче:
Пароль до секретного ключа:
Цей пароль Ви отримали у повідомленні, яке надійшло у Вайбер або у вигляді
СМС повідомлення на мобільний телефон, номер якого Ви залишали в анкеті на
підключення. Використовуючи піктограму

, перевірте відповідність введеного паролю з

отриманим у СМС або у Вайбері повідомленням.
Новий пароль до секретного ключа:
Придумайте пароль до секретного ключа, введіть його в поле Пароль до секретного ключа
і продублюйте в поле «Повторіть введення пароля».

Вимоги до паролю: обов’язково одна велика та маленька літери, цифри. Довжина паролю
має бути не менше 8 символів
Виберіть секретний ключ:
Натисніть на піктограму

та перейдіть до папки, в яку зберегли документи з архіву

відповідно до п.2 цього документу. Оберіть файл, назва якого відповідає Вашому логіну та
має розширення «.key»
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Приклад вибору ключа:

Перевірте коректність введення та натисніть кнопку «Далі».
13

Підтвердіть системі бажання направити запит на формування постійного сертифікату,
натиснувши «ТАК»
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Система проінформує вас про те, що ваш запит направлений на опрацювання.
Зверніть увагу! Обов’язково підтвердіть можливість автоматичного завантаження декількох
файлів одночасно, натиснувши «Дозволити» як на малюнку нижче. В іншому випадку, подальша
робота в системі буде не можливою. У цьому випадку, будь ласка, зверніться до служби підтримки
Банку.

Після натиснення кнопки «Дозволити» система завантажить два файли: Ключ та файл запиту на
створення Сертифікату.
За замовчуванням файли буде збережено засобами браузера до дефолтної папки завантажень.
Рекомендується перенести їх до окремої папки на файловій системі Вашого комп'ютера.
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Натисніть «Друк».
Після натиснення кнопки «Друк» система
сформує

друковану

«Інформація

про

форму

запиту

відкриті

ключи

користувача»
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Запит необхідно роздрукувати в одному
екземплярі

та

підписати

від

імені

Користувача та представника кампанії, що
має право підпису документів (Керівник,
Директор)
Оригінал підписаного запиту необхідно
передати до обслуговуючого Ваш рахунок
відділення АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК»
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Зверніть увагу!
Подальша робота в системі буде можлива тільки після отримання Банком оригіналу запиту та
обробки Банком цього запиту. Ви будете проінформовані шляхом направлення на Вашу
електронну адресу повідомлення про успішну обробку запиту на постійні сертифікати.
!!! ОЧІКУЙТЕ ЛИСТА ВІД БАНКУ, щодо успішної обробки запиту на постійні
сертифікати
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Після отримання листа від Банку щодо успішної обробки запиту на постійні сертифікати здійсніть
вхід до системи:
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Увійдіть до системи ввівши Ваш логін та новий пароль на
вхід (який ви придумали), натисніть кнопку «Увійти».
Якщо вхід не успішний, перевірте, використовуючи
піктограму

,

відповідність

введеного

паролю

з

придуманим на попередньому кроці.
Зверніть увагу, що після кількох спроб невірного
введення паролю система заблокує Ваш обліковий запис.
В цьому випадку, будь ласка, зверніться до Служби
підтримки Банку
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На сторінці «Зміна сертифікату» ви побачите
інформацію, що Ваш запит оброблено та підготує
Вас до завантаження постійного (робочого)
сертифікату. Введіть дані Вашого нового ключа та
натисніть «Зберегти»

6
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Обираєте ключ (новий) з Вашої папки з ключами (папка в
яку Ви здійснили збереження файлів). Ім’я файлу з ключем
формується наступним чином: Ваш логін + дата генерації
ключа
Пароль до нового секретного ключа
Пароль, який Ви придумували та вводили до системи в п.8
цього документу
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Система проінформує Вас, що операція створення і збереження сертифікатів пройшла успішно.
За замовчуванням файли буде збережено засобами браузера до дефолтної папки завантажень.
Рекомендується перенести їх до окремої папки на файловій системі Вашого комп'ютера, яку Ви
обрали для ключів та сертифікатів Системи.

Зверніть увагу! Браузер може запитати у Вас дозвіл на збереження файлу сертифікату.
Обов’язково підтвердіть натиснувши кнопку «Зберегти».

Після збереження сертифікату натисніть «ОК». Далі Ви можете увійти до системи в звичайному
режимі, використовуючи постійні сертифікат та секретний ключ до нього відповідно до
наступного розділу інструкції.
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Стандартний вхід до системи
1

Увійдіть до системи ввівши Ваш логін та новий пароль на
вхід (який ви придумали) та натисніть кнопку «Увійти».
Якщо вхід не успішний, перевірте, використовуючи
піктограму

,

відповідність

введеного

паролю

з

придуманим на попередньому кроці.
Зверніть увагу, що після кількох спроб невірного
введення паролю система заблокує Ваш обліковий запис.
В цьому випадку, будь ласка, зверніться до Служби
підтримки Банку
2

Система запропонує обрати Тип ключа для входу.
Наразі і в подальшому прохання обирати для входу в
систему «Внутрішній ключ iFOBS на файловій
системі».
Щодо запуску роботи з функціоналом зовнішніх ключів
ми повідомимо Вас додатково.
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Сторінка

введення

інформацію

щодо

робочих

сертифікату та ключа:
Сертифікат:
Ім’я файлу з ключем формується наступним чином: Ваш
логін + дата генерації сертифікату
Секретний ключ:
Ім’я файлу з ключем формується наступним чином: Ваш
логін + дата генерації ключа
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Повторний друк запиту на сертифікат (за необхідності, або у випадку втрати)
У випадку, якщо є необхідність здійснити повторний друк форми запиту на сертифікат (п.14-16
цієї інструкції) і ви ще не завантажили постійні сертифікати, у Вас є можливість роздрукувати
сертифікат повторно.
1

Увійдіть до системи ввівши Ваш логін та новий пароль на
вхід (який ви придумали) та натисніть кнопку «Увійти».
Якщо вхід не успішний, перевірте, використовуючи
піктограму

,

відповідність

введеного

паролю

з

придуманим на попередньому кроці.
Зверніть увагу, що після кількох спроб невірного
введення паролю система заблокує Ваш обліковий запис.
В цьому випадку, будь ласка, зверніться до Служби
підтримки Банку
2

Система запропонує обрати Тип ключа для входу.
Наразі і в подальшому прохання обирати для входу в
систему «Внутрішній ключ iFOBS на файловій
системі».
Щодо запуску роботи з функціоналом зовнішніх ключів
ми повідомимо Вас додатково.
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На

сторінці

ведення

даних

щодо

сертифікату

використайте свої первинні реєстраційні дані, що були
Вам направлені Банком:
Пароль до секретного ключа: пароль з СМС або
VIBER, що було надіслано банком на Ваш номер телефону
Сертифікат: із архіву, що було надіслано банком на
адресу електронної пошти
Секретний ключ: із архіву, що було надіслано банком
на адресу електронної пошти
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На наступному кроці система
проінформує Вас, що Ваш Запит
знаходиться в черзі на розгляд.
На

цій

сторінці

можливість

у

Вас

роздрукувати

є
цей

запит.
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Обираєте файл запиту на сертифікат, який було Вами завантажено одночасно із файлом ключа.
Зазвичай цей файл має назву Login_not_certified_date.req
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Запит необхідно роздрукувати в одному екземплярі та підписати від імені Користувача та
представника кампанії, що має право підпису документів (Керівник, Директор)
Оригінал підписаного запиту необхідно передати до обслуговуючого Ваш рахунок відділення АТ
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

9

