
Інструкція з користування послугою «GSM-банкінг»

Терміни доставки повідомлень про здійсненні транзакції та повідомлень про баланс по
рахунку залежать від пропускної здатності українських операторів мобільного зв'язку на момент
здійснення клієнтом операції або відправки ним запиту залишку. Повідомлення відправляються
відразу після проходження операції або відразу після отримання від клієнта запиту залишку. В
випадку надходження абонемента в роумінгу, час доставки може збільшуватися.

1. SMS- повідомлення про підключення до сервісу

Після успішного підключення до сервісу GSM-банкінг Ви отримаєте повідомлення від
EUROPROMBANK виду (ПРИКЛАД):

JSC “EUROPEAN INDUSTRIAL BANK”: POSLUGU GSM BANKING USPISHNO PIDKLYUCHENO
DO RAHUNKU KOD DOSTUPU 51****. ZA DOVIDKOYU BUD LASKA ZVERTAYTESYA DO
BANKU

2. Інформація по транзакціям

При кожній транзакції по Вашому рахунку Ви отримаєте SMS-повідомлення такого виду
(ПРИКЛАД):

EIB ACCOUNT CODE 51**** *6721 2017-07-26 13:46:34* HOLD 100.00 UAH *BALANCE 251.53
UAH SHOP KYIV UA

де:

· ACCOUNT CODE 51**** - код доступу, що встановлюється при підключенні до послуги
· *6721 - останні 4 цифри номеру Вашої карти
· 2017-07-26 13:46:34 - дата та час отримання SMS у форматі РРРР-ММ-ДД ГГ:ХХ
· HOLD - тип операції
· 100.00 UAH - сума здійсненої транзакції
· BALANCE 251.53 UAH - сума доступного залишку
· SHOP KYIV UA   - назва термального пристрою

3. Запит залишку по рахунку

Для отримання інформації про доступний залишок по Вашому рахунку необхідно надіслати SMS-
повідомлення з кодом доступу на номер 4682 (короткий номер для всіх мобільних операторів в межах
України). Код доступу зазначений в кожному SMS-повідомленні, а також міститься в першому
отриманому SMS-повідомленні при успішному підключенні до сервісу.

УВАГА! Короткі повідомлення, відправлені на номер 4682 з метою запиту залишку по рахунку,
тарифікуються операторами мобільного зв'язку відповідно до своїх чинних розцінок.

Приклад SMS-повідомлення: 51****- код доступу, що встановлюється при підключенні до послуги
Протягом хвилини Ви отримаєте SMS-повідомлення виду (ПРИКЛАД):

EIB ACCOUNT CODE 51**** *0300 2010-07-26 13:46:34 *BALANCE 251.53 UAH

де:

· 51**** - код доступу
· 2010-07-26 13:46:34 - дата та час отримання SMS у форматі РРРР-ММ-ДД ГГ:ХХ
· 251.53 UAH - сума доступного залишку


