
Інструкція по роботі із депозитами 

 користувача Web-версії системи iFOBS  

 

 

Для можливості роботи із депозитами через систему iFOBS перш за все Вам необхідно 

звернутися у відділення Банку яке обслуговує ваших користувачів в системі і оформити заяву на 

доступ до даного функціоналу. 

Після отримання доступу користувачам буде доступна вкладка «Депозити» на формі 

«Банківські продукти». 

 

 

Для оформлення заявки на новий депозит потрібно вибрати вкладку «Створити заявку» на 

формі «Банківські продукти». 

 

 



На формі «Створення заявки на відкриття депозит» потрібно заповнити всі необхідні 

параметри угоди.  

 

 

 Рахунок залучення коштів; 



 

 

 Назва депозиту; 

 



 

 Строк депозиту; 

 

 Рахунок для виплати процентів та  Сума депозиту 



 

 

Без наявності прапорця навпроти слів  «З умовами вкладу ознайомлений і згоден», - заявку 

відправити чи підписати не можна. 



 

 

Користувачеві без права підпису потрібно натиснути кнопку .  

Для відправки заявки в банк натисніть кнопку , введіть пароль до секретного ключа і 

натисніть кнопку «Підписати і відправити».  

 

 

Після того як документ буде успішно відправленим в банк, на екрані з'явиться повідомлення з 

можливістю перейти до списку введених вами заяв на відкриття депозитів.  

 

Для друку заявки на відкриття депозиту потрібно натиснути кнопку  

 

Вкладка «Переглянути заявки» на формі «Банківські продукти» дає можливість переглянути 

загальні дані і статус заявок на депозити. Кожен рядок є посиланням, по якому можна перейти на 

форму перегляду докладної інформації по заявці. 



 

 

Без наявності прапорця навпроти слів  «З умовами вкладу ознайомлений і згоден», - заявку 

відправити чи підписати не можна. 

У випадку наявності у картці із зразками підписів двох підписів – для завершення операції 

відправки заявки на депозит в банк необхідна наявність обох підписів. Для цього інший користувач зі 

свого робочого місця повинен позиціонуватися на формі «Банківські продукти» , перейти за 

вкладкою «Переглянути заявки», та провести операцію підпису відповідної заявки за допомогою 

кнопки   .  

 

 

 

 



 

 

Важливо!!! Угода вважається заведеною лише після набуття заявки на відкриття депозиту 

статусу «Проведений. Інформацію про статуси заявок можна побачити на  вкладці «Переглянути 

заявки» що на формі «Банківські продукти».  

 



Окрім отримання детальної інформації по заявці на відкриття депозиту на формі «Перегляд 

заявки на відкриття депозиту» також є можливість виконати операцію її клонування. Для цього 

потрібно натиснути кнопку . 

 

Для перегляду заведених депозитних угод потрібно перейти на вкладку «Переглянути 

договори»  на формі «Банківські продукти».   

 



 

Якщо ви хочете, щоб у списку відображалися всі депозитні договори, то відзначте прапорцем 

опцію «Відображати закриті депозитні договори». Або зніміть прапорець якщо ви хочете, щоб в 

таблиці відображалися тільки активні договори. 

Кожен рядок списку є посиланням, по якому можна перейти на форму перегляду детальної 

інформації про депозитній угоді. 

 

 

На формі «Перегляд договорів по депозитах» відображена детальна інформація по 

депозитному договору: найменування контрагента, номер договору, валюту, строк дії, інформацію 

про рахунки, відсоткова ставка і поточний залишок основної суми депозиту, а також дату і суму 

найближчого нарахування. 

 



Використовуючи кнопки, розташовані внизу форми, ви можете перейти: 

 до створення операції по депозиту (кнопка ); 

 до перегляду графіку нарахування процентів за депозитом (кнопка  ); 

 до перегляду архіву платежів по депозиту (кнопка  ). 

Якщо договір закритий, то буде відображений прапорець «Договір закрито» на формі 

перегляду договору. 

Для того щоб повернутися до списку депозитних угод, натисніть кнопку . 

 

 


