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Інструкція з перегенерації сертифіката (секретного ключа)  

та зміни пароля на вхід у систему iFOBS  

 

Загальна інформація 

 

На екрані входу до системи iFOBS необхідно ввести: 

- пароль для входу в систему; 

- пароль до секретного ключа (цифрового сертифіката) 

 

Перегенерація сертифіката (секретного ключа) по закінченню його терміну дії 

У випадку, якщо Ви отримали повідомлення: 

 

Необхідно натиснути кнопку «Так». 

Наступним кроком Ви отримаєте можливість виконати перегенерування сертифіката 

(секретного ключа) на наступний період (один рік) без відвідування установи банку. 

У випадку відмови та закінченню терміну дії цифрового сертифіката, Вам потрібно 

згенерувати цифровий сертифікат з використанням аварійного пароля, який можна замовити 

звернувшись до банку (при цьому у вікні входу до системи iFOBS Ви обираєте ознаку 

«Перший вхід»). Після проведення процедури генерації цифрового сертифіката на наступний 

період (один рік), необхідно роздрукувати у трьох примірниках «Свідоцтво про достовірність 

сертифіката» (меню «Адміністрування» - «Сертифікати» - «Інформація про 

сертифікати»), підписати його та надати до банку для підтвердження та активації цифрового 

сертифіката. 
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При виконанні процедури перегенерації цифрового сертифіката рекомендуємо змінити 

пароль. Пароль на вхід у систему iFOBS потребує обов’язкової зміни. 

Важливо! Процедуру перегенерації цифрового сертифіката потрібно провести 

кожному користувачу системи. А саме, якщо ви працюєте з одного робочого місця та 

здійснюєте вхід завжди одним користувачем, після чого накладаєте підпис на документи від 

імені інших користувачів, то в такому разі, необхідно зайти до системи iFOBS кожним 

користувачем окремо.  

Приклад: 

 

Перевірка коректності роботи нового цифрового сертифіката можлива у меню 

«Адміністрування» - «Сертифікати» - «Інформація про сертифікати». 

Приклад: Дійсний з  2020-03-02 16:29:38 +0200 по 2021-03-02 16:29:38 +0200. 

Зміна пароля на вхід у систему iFOBS 

У випадку якщо Ви отримали повідомлення: 

 

Необхідно натиснути кнопку «OK». Повторно використати пароль на вхід система 

не дозволяє, тому Ви повинні змінити його. Якщо в подальшому Ви бажаєте змінити пароль, 

то це можливо зробити за допомогою меню: «Адміністрування» - «Зміна пароля на 

секретний ключ» - «Зміна пароля на вхід у систему». 

Введіть необхідні значення та натисніть кнопку «Виконати зміну»: 
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Коли Ви отримаєте повідомлення «Пароль на вхід до систему успішно змінено», 

натисніть кнопку «OK» 

 


