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Шановний клієнте!

Дякуємо Вам за те, що користуєтесь послугами Інтернет-банкінгу Enter EXIM®.  
Головними принципами діяльності АТ «Укрексімбанк» завжди були лідерство, динаміч-
ний та інноваційний підходи до ведення бізнесу. Наслідуючи ці принципи, ми ніколи  
не припиняємо удосконалення процедур обслуговування клієнтів, у тому числі й  
он-лайн пос луг.  Сподіваємося, що ця інструкція допоможе Вам у використанні  
Enter EXIM®. Звертаємо Вашу увагу, що функції Enter EXIM® постійно розширюються.  
Про нові можливості Інтернет-банкінгу Ви можете дізнаватись на сайті АТ «Укрексім-
банк» www.eximb.com.
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Enter EXIM® – це сучасний Інтернет-банкінг, який надає можливість у режимі он-лайн 
управляти власними рахунками незалежно від місця перебування. Enter EXIM® працює 
цілодобово та без вихідних з будь-якого місця земної кулі. Підключившись до нашого 
Інтернет-банкінгу, Ви можете досягти максимальної оперативності в роботі.

За допомогою Enter EXIM® Ви маєте можливість управляти своїми коштами та контро-
лювати власні рахунки тоді, коли це Вам зручно! Жодних обідніх перерв та вихідних для 
відвідування банку. Відтепер Enter EXIM® доступний зі стаціонарного чи планшетного 
комп’ютера або смартфона. Ви можете користуватись ним вдома, на роботі або там, де 
Вам зручно! 

! Enter EXIM® доступний зі стаціонарного чи планшетного комп’ютера або смарт-
фона. Він надає можливість здійснювати платежі з будь-якого куточка світу, де 
б Ви не перебували!

Для роботи в Enter EXIM® Вам непотрібні спеціальні навички і знання. Ми подбали про 
Вашу зручність, зробивши інтерфейс простим та зручним.

Крім того, використовувати Enter EXIM® ще й вигідно! Тарифи банку на розрахункове  
обслуговування клієнтів засобами Enter EXIM® нижчі, ніж при безпосередньому  
відвідуванні банку. Ви заощаджуєте не лише свій час, але й кошти.

! Інтернет-банкінг Enter EXIM® дозволяє Вам заощаджувати власні кошти!



Enter EXIM

bank.eximb.com

2 Основні  
можливості 
Enter EXIM®

http://bank.eximb.com


1. Загальна інформація 7 86 9 10 11 12 132 3 4 5

Інструкція з використання Інтернет-банкінгу Enter EXIM® 8

2. Основні можливості1

Інструкція з використання Інтернет-банкінгу Enter EXIM® 8

7 86 9 10 11 12 133 4 5

Інтернет-банкінг Enter EXIM® дозволяє Вам не тільки контролювати власні рахунки, але й 
надає можливість здійснювати платежі з будь-якого куточка світу!

Ви можете здійснювати комунальні платежі (за квартиру, електроенергію), платежі за 
нав чання (у вузі, дитячому садку), перекази родичам, близьким та друзям тощо.

! Інтернет-банкінг Enter EXIM® надає можливість сплачувати комунальні платежі 
з робочого місця або з дому за кілька хвилин!

Вам не потрібно зберігати квитанції в паперовому вигляді, бо Ви їх можете отримати  
протягом трьох років після виконання платежу (зі штампом операціоніста) у відділенні 
АТ «Укрексімбанк». Навіть якщо Ви їх випадково загубите, Ви маєте можливість отрима-
ти квитанції повторно!

Інтернет-банкінг Enter EXIM® має два види тарифних пакетів – «Інформаційний» та «Стан-
дартний», які різняться між собою функціональними можливостями. 

2.1. Пакет «Інформаційний»

Надає можливість отримувати за всіма рахунками, відкритими в будь-якій установі 
АТ «Укрексімбанк», такі послуги: 
 - Перегляд залишків та виписок за Вашими рахунками;
 - Перегляд нарахованих відсотків на депозит та кредит;
 - Самостійне налаштування SMS та e-mail-інформування щодо операцій по Ваших  

рахунках;
 - Блокування платіжних карток.

Для доступу до Enter EXIM® необхідні ім’я користувача та пароль.

2.2. Пакет «Стандартний» 

Тарифний пакет «Стандартний», крім можливостей пакета «Інформаційний», пропонує 
додатково:
 - Здійснення платежів з поточних та карткових рахунків у гривні по Україні; 
 - Здійснення платежів у гривні та іноземній валюті між власними рахунками; 
 - Здійснення комунальних та інших платежів;
 - Поповнення депозитів;
 - Погашення кредитів та відсотків за кредитами;
 - Встановлення та зміну лімітів, блокування/розблокування платіжних карток тощо.

Для доступу до Enter EXIM® необхідні ім’я користувача та особистий пароль. Для здій-
снення платежів необхідно додатково використовувати будь який засіб захисту 
(п. 3.1 інструкції).
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2.3. Зміна пакета

За бажанням розширити можливості використання Enter EXIM® клієнти АТ  «Укрексім-
банк» мають змогу перейти з пакета «Інформаційний» на пакет «Стандартний».

Найоптимальніший варіант для цього – зробити відповідне замовлення на сайті банку. 
На головній сторінці офіційного сайту банку (www.eximb.com) у правому верхньому куті 
знаходиться банер Enter EXIM®, на якому необхідно обрати «Зареєструватися» (мал. 2.1).

Мал. 2.1

Для зміни пакета необхідно заповнити замовлення та у пункті «Дані користувача» 
обов’язково обрати: «Я вже користуюсь Enter EXIM® та бажаю змінити пакет» (мал. 2.2).

Мал. 2.2

Також Ви можете зателефонувати до Контакт-центру або звернутися до менеджера у 
будь-якій установі банку, залишивши відповідне замовлення в усній формі. Тоді замов-
лення на сайті банку буде заповнено нашими співробітниками.

Після обробки заявки Вас буде запрошено до банку для підписання додаткової угоди до 
Договору на обслуговування у Enter EXIM®.
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Enter EXIM® є прикладом системи захищеного електронного документообігу і викорис-
товується при роботі через мережу Інтернет. Обмін електронними документами відбу-
вається безпосередньо між банком і клієнтом.

Для захисту каналу зв’язку банк використовує промисловий стандарт TLS-шифрування 
із стійкою криптографією (довжина ключа 256 bytes).

TLS-сертифікат банку завірено міжнародним сертифікаційним агентством Thawte 
Consulting, що є довіреним за замовчуванням у браузерах Internet Explorer.

Для забезпечення багатофакторної автентифікації клієнта при роботі з Enter EXIM® вико-
ристовуються спеціальні засоби захисту.

3.1. Засоби захисту та їх особливості

«Засоби захисту використовуються тільки при підключенні до пакета «Стандартний» (п. 
2.2 Інструкції). Їх особливості та відмінності визначені у таблиці на мал. 3.4.

Банк пропонує Вам на вибір декілька варіантів захисту:

1) Генератор одноразових паролів (мал. 3.1):

 
  

Мал. 3.1

Використання – для здійснення платежів, сума кожного з яких та їх кількість протягом 
доби не перевищує ліміти, встановлені банком. Платежі між власними рахунками в меж-
ах банку здійснюються без обмежень за сумою та кількістю.

Не підключається до комп’ютера. 

Не потребує встановлення програмного забезпечення (драйверів).

Ви можете заходити до Enter EXIM® і з планшетного комп’ютера, і зі смартфона.

2) Програма «EXIMpass® для мобільних пристроїв».

Віртуальний генератор одноразових паролів призначений для забезпечення підвище-
ного рівня захисту під час Вашої роботи в Enter EXIM®. 

Використання – для здійснення платежів, сума кожного з яких та їх кількість протягом 
доби не перевищує ліміти, встановлені банком. Платежі між власними рахунками в меж-
ах банку здійснюються без обмежень за сумою та кількістю. 
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Для використання EXIMpass® в Інтернет-банкінгу Enter EXIM® потрібно встановити  
програму EXIMpass® на Вашому мобільному пристрої та активувати її увівши серійний 
номер та код активації, які можна отримати в банку.

3) SMS-пароль та його використання

SMS-пароль застосовується у разі потреби отримання послуг, передбачених пакетом 
«Стандартний». Функцію надання SMS-паролів Ви можете замовити як самостійний за-
сіб генерації одноразових паролів, або додатково до будь-якого наявного у Вас іншого 
засобу захисту: генератора одноразових паролів, EXIMpass®, захищеного носія ключа.

Функція надання SMS-паролів може бути використана лише у випадку, якщо при вхо-
дженні до Системи Вами введено тільки логін та постійний пароль. Якщо успішний вхід 
до Системи відбувся із додатковим використанням генератора, EXIMpass або носія клю-
ча, пункт меню для застосування SMS-паролів стає недоступним (непотрібним).

SMS-пароль генерується банком за Вашим електронним запитом. Для формування та-
кого запиту в інтерфейсі Системи в пункті меню «Сервіс» -> «Рівень доступу» -> «Ввес-
ти SMS-пароль» передбачена кнопка «Згенерувати пароль». SMS-пароль Ви отримуєте у 
SMS-повідомленні від банку на визначений Вами номер мобільного телефону. Отрима-
ний SMS-пароль необхідно ввести у поле «Одноразовий SMS-пароль» (мал. 3.2).

Мал. 3.2

Якщо перевірка введеного Вами SMS-паролю пройшла успішно, Вам стає доступним 
функціонал Enter EXIM® щодо виконання платежів, сума кожного з яких та їх кількість 
протягом доби не перевищує обмеження, встановлені банком. Платежі між власними 
рахунками в межах банку здійснюються без обмежень по їх сумі та кількості. Крім того 
Ви отримуєте можливість змінювати авторизаційні ліміти за операціями з платіжними 
картками, замовляти платіжні картки тощо.

4) Захищений носій особистого ключа для електронно-цифрового підпису (мал. 3.3) – 
це спеціальний носій інформації, захищений від копіювання у вигляді USB флеш-карти.
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Мал. 3.3

Використання – необхідний для підпису платіжних доручень.

Потребує встановлення драйвера, який розміщено на сайті АТ «Укрексімбанк» за адре-
сою: www.eximb.com/ukr/personal/everyday/internet_banking/priladi/. Пристрій захис-
ту підключається до комп’ютера через порт USB (виключно після установки програми-
драйвера). Інструктивні матеріали щодо використання пристроїв захисту надають-
ся разом з пристроєм під час підключення до Enter EXIM®. Крім того, матеріали мож-
на завантажити на сайті банку на сторінці «Захист» (Приватним клієнтам  Послуги  
Інтернет-банкінг  Захист) за адресою: www.eximb.com/ukr/personal/everyday/internet_
banking/priladi/.

Основні відмінності між пристроями

SMS-пароль, гене-
ратор одноразових 
паролів, EXIMpass®

Захищений носій особистого 
ключа для електронно-
цифрового підпису

Установка додаткового 
програмного 
забезпечення

Ні Так

Платежі між власними 
рахунками в межах банку

Без обмежень Без обмежень

Інші платежі (по Україні, на 
іншу картку/картрахунок)

Сума кожного платежу 
та їх кількість за добу 
обмежена банком

Без обмежень

Рекомендації по вибору Для осіб, які проводять 
платежі переважно на 
невелику суму (кому-
нальні, Інтернет тощо)

Для осіб, які регулярно 
проводять платежі на великі 
суми

Мал. 3.4

3.2. Встановлення Програмного забезпечення для захищеного носія осо-
бистого ключа електронно-цифрового підпису 

Після отримання захищеного носія особистого ключа для електронно-цифрового 
підпису (мал. 3.3) Вам необхідно встановити спеціальне програмне забезпечен-
ня на комп’ютер для підпису – підтвердження платежів. Програмне забезпечен-
ня можна завантажити з сайту АТ «Укрексімбанк» на сторінці Інтернет-банкінгу  
(www.eximb.com/ukr/personal/everyday/internet_banking/priladi/). Детальну інструкцію 

http://www.eximb.com/ukr/personal/everyday/internet_banking/priladi/
http://www.eximb.com/ukr/personal/everyday/internet_banking/priladi/
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по встановленню цього програмного забезпечення Ви отримаєте разом з договором  
на підключення до Enter EXIM®. По закінченні терміну дії електронно-цифрового підпису 
відвідайте, будь ласка, установу банку, в якій було укладено договір, для здійснення пе-
регенерації на новий термін.

? Як перевірити правильність установки драйвера та наявність цифрового  
сертифіката?

Перевірку можна зробити засобами браузера Internet Explorer. У вікні «Инструменты 
(Tools)  Свойства обозревателя (Internet Options)  Cодержимое (Content)  
Сертификаты (Certificates)» Ви маєте побачити позначку сертифіката, що відповідає  
Вашому імені користувача. Наприклад, sheva1010.



Enter EXIM
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роботи
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4.1. Перший вхід до Enter EXIM®

Щоб розпочати роботу у Enter EXIM®, необхідно:
 - Підключитися до мережі Інтернет та запустити браузер Internet Explorer;
 - У рядку адреси наберіть www.eximb.com;
 - На головній сторінці офіційного сайту банку у правому верхньому куті з’явиться  

банер Enter EXIM® (мал. 4.1);
 - Для входу в Enter EXIM® оберіть посилання «Увійти».

Мал. 4.1

 - Або увійдіть на сторінку Enter EXIM® за прямим посиланням https://bank.eximb.com. 

На сторінці входу Ви маєте можливість обрати мову (українську, російську або англій-
ську). Для цього натисніть у правому верхньому куті на посилання, що відповідає Вашо-
му вибору (мал. 4.2).

Мал. 4.2

У конверті, який Ви отримали у банку, містяться ім’я користувача та стартовий пароль. 
Вони необхідні для входу до Enter EXIM®.

Після першого успішного входу Вам одразу буде запропоновано змінити стартовий 
пароль на постійний – відомий тільки Вам (див. п. 12.2 інструкції). При наступних вхо-
дах до Інтернет-банкінгу використовуйте новий пароль. Зверніть увагу, що Enter EXIM® 
розрізняє великі та маленькі літери. 

Не знищуйте конверт із стартовим паролем та ім’ям користувача, ці дані знадоблять-
ся для створення цифрового сертифіката (у разі необхідності). Також стартовий пароль 
пот рібен, якщо Ви забули Ваш пароль та повідомили про це Контакт-центр банку. У тако-
му разі Вам буде дозволено здійснити вхід до Enter EXIM® зі стартовим паролем та одра-
зу буде запропоновано його змінити на новий.

! Стартовий пароль та пароль тримайте у надійно захищеному місці. 
Пароль має містити не менше 6 символів та не більше 15.



1. Загальна інформація 7 86 9 10 11 12 132 3 4 5

Інструкція з використання Інтернет-банкінгу Enter EXIM® 17Інструкція з використання Інтернет-банкінгу Enter EXIM® 17

7 86 9 10 11 12 133 4 521 4. Початок роботи 3

4.2. Вхід до Enter EXIM® без пристроїв захисту

Забезпечується інформаційний рівень доступу:
 - Увійдіть до Enter EXIM® (https://bank.eximb.com);
 - Введіть ім’я користувача та пароль (мал. 4.3);
 - Поле «Одноразовий пароль» не заповнюється;
 - Пункт «Або використовувати цифровий сертифікат» не обирається;
 - Натисніть «Увійти». Після успішного входу використовуйте підказки та подальші поси-

лання на сторінках Enter EXIM®.

Мал. 4.3 

! По закінченні роботи обов’язково натисніть посилання «Вихід».

4.3. Вхід до Enter EXIM® з одноразовим паролем або з цифровим 
сертифікатом

Якщо Ви бажаєте здійснювати операції за рахунками (платежі, запити тощо), при вході до 
Enter EXIM®, окрім імені та пароля, введіть додатково одноразовий пароль або відмітьте 
пункт «Використовувати цифровий сертифікат» (для захищеного носія особистого клю-
ча для електронно-цифрового підпису) (мал. 4.4). Після успішного входу використовуй-
те підказки та подальші посилання на сторінках Enter EXIM®.
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Мал. 4.4

У разі якщо Ви обрали «Використовувати цифровий сертифікат», на екрані з’явиться вік-
но, де необхідно вибрати Ваш цифровий сертифікат (мал. 4.5). Необхідно обрати опцію 
«Захищене сховище» та натиснути посилання «Обрати сертифікат» (поля «Ідентифіка-
тор» та «Відбиток» заповняться автоматично). Після цього потрібно натиснути кнопку 
«Авторизуватися». Вам буде запропоновано ввести ПІН-код, який забезпечує доступ до 
цифрового сертифіката. ПІН-код було створено Вами під час генерації цифрового серти-
фіката в банку.
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Мал. 4.5

4.4. Головне меню Enter EXIM®

Якщо Ви правильно ввели ім’я користувача та пароль, у Вас на екрані з’явиться головна 
сторінка Enter EXIM®, яка знаходиться в розділі «Початок».

У верхній частині сторінки Вам доступне головне меню: «Початок», «Продукти», «Рахунки», 
«Картки», «Платежі», «Документи», «Інформування», «Сервіс» (мал. 4.6).

Мал. 4.6
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У цьому розділі Enter EXIM® Ви можете переглянути актуальні новини АТ «Укрексім-
банк». Крім того, у верхній частині екрана під назвами розділів Вам доступне персональ-
не меню швидкого доступу до функцій Інтернет-банкінгу, якими Ви користуєтесь най-
частіше (мал. 5.1). Тобто, Ви бачите закладки, натиснувши на які, можна швидко пере-
йти на необхідну Вам сторінку Enter EXIM®. Налаштування персонального меню описано  
у п. 12.5 інструкції.

Мал. 5.1
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Слід зазначити, що всі рахунки, відкриті Вами в АТ «Укрексімбанк», автоматично стають 
доступними для перегляду через Enter EXIM®. Ви маєте можливість переглядати всі ра-
хунки разом та окремо по типах продуктів:
 - Карткові (див. п. 6.1);
 - Поточні (див. п. 6.2);
 - Депозити (див. п. 6.3);
 - Кредити (див. п. 6.4).

Для того щоб переглянути деталі рахунків, Вам необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM®;
 - У розділі «Продукти» вибрати потрібне (мал. 6.1). 

Мал. 6.1

6.1. Розділ «Карткові»

У розділі «Продукти  Карткові» Вам стане доступною така інформація (мал. 6.2): 

Карткові рахунки

Мал. 6.2
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а) Інформація про цей продукт:
 - Тип продукту (картковий рахунок);
 - Номер/дата договору (дата, коли Вами було відкрито цей продукт в АТ «Укрексім-

банк», та номер договору, підписаного Вами);
 - Дата відкриття рахунка;
 - Номер рахунка;
 - Філія (установа АТ «Укрексімбанк», в якій укладено договір);
 - Баланс – власні кошти (сума коштів, що знаходяться на балансі рахунка);
 - Ліміт кредитної лінії (сума кредитних коштів, які Ви можете використовувати).

б) Можливі дії з цим продуктом – з правого боку сторінки.

в) Інформація про рахунки – тип рахунка, валюта рахунка, баланс, дата, ставка.

У цьому розділі напроти кожного рахунка містяться посилання (піктограми), натиснув-
ши на кожне з яких, Ви можете переглянути таку інформацію:

  Виписка – Ви можете переглянути операції за рахунком;

  Деталі рахунка – Вам стає доступною інформація щодо обраного рахунка;

  Операції з рахунком – перелік операцій, які можна здійснити по обраному рахунку.

г) Інформація про платіжні картки – інформація про випущені за період існування ра-
хунка платіжні картки (мал. 6.3).

Мал. 6.3
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 - Назва – тип відкритої Вами платіжної картки (Visa Electron, Visa Classic);
 - Картодержатель – ім’я, прізвище;
 - Статус – відображає стан картки «заблокована» / «розблокована» / «термін дії минув». 

Натиснувши на посилання у цьому рядку, Ви перейдете до розділу Enter EXIM® «Бло-
кування» (детальніше див. п. 10.4);

 - Діє до – дата, коли спливає термін дії платіжної картки. Якщо строк дії картки минув, 
Ви можете, натиснувши на посилання в цьому рядку, перейти на сторінку «Переви-
дати платіжну картку на новий термін» (детальніше див. п. 10.6);

 - Ліміт купівлі (сума/кількість) – максимальні загальна сума та кількість транзакцій, які 
Ви можете здійснити в торговельній мережі протягом доби*. Натиснувши на посилан-
ня в цьому рядку, Ви перейдете до сторінки «Зміна типових лімітів» (п. 10.2 інструкції);

 - Ліміт готівки (сума/кількість) – максимальна сума/кількість коштів, які Ви можете зня-
ти через мережу банкоматів протягом доби**. Натиснувши на посилання в цьому ряд-
ку, Ви перейдете до сторінки «Зміна типових лімітів» (п. 10.2 інструкції);

 - Ліміт розрахунку в мережі Інтернет (сума/кількість) – максимальна загальна сума 
та кількість транзакцій, які Ви можете здійснити у мережі Інтернет протягом доби*.  
Натиснувши на посилання у цьому рядку, Ви перейдете до сторінки «Зміна типових 
лімітів» (п. 10.2 інструкції).

д) Останні транзакції – останні 6 транзакці й за рахунком (мал. 6.4):

Мал. 6.4

 - Оброблено – дата транзакції;

 - Сума – сума транзакції;

 - Валюта – валюта рахунка;

 - Операція – тип операції (зняття готівки, зарахування або списання коштів тощо), дета-
лі транзакції відповідно до її типу.

* – відлік ведеться за київським часом, оновлення ліміту здійснюється об 00:00 за київським часом.
** – зняття готівки через касу банку здійснюється без обмеження як за сумою, так і за кількістю транзакцій.
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6.2. Розділ «Поточні»

У розділі «Продукти  Поточні» Вам стане доступною така інформація (мал. 6.5):

Поточні рахунки

Мал. 6.5

а) Інформація про цей продукт:
 - Тип продукту (поточний рахунок);
 - Номер/дата договору (дата, коли Вами було відкрито цей продукт в АТ «Укрексім-

банк», та номер договору, підписаного Вами);
 - Дата відкриття рахунка;
 - Номер рахунка;
 - Філія (установа АТ «Укрексімбанк», в якій укладено договір);
 - Баланс (сума коштів, що знаходяться на балансі рахунка);
 - Доступний баланс (сума коштів, якими Ви можете управляти).

б) Можливі дії з цим продуктом – з правого боку сторінки.

в) Інформація про рахунки – тип рахунка, валюта рахунка, баланс, дата, ставка.
У цьому розділі напроти кожного рахунка містяться посилання (піктограми), натиснув-
ши на кожне з яких, Ви можете переглянути таку інформацію:

  Виписка – Ви можете переглянути операції за рахунком;

  Деталі рахунка – Вам стає доступною інформація щодо обраного рахунка;

  Операції з рахунком – перелік операцій, які можна здійснити по обраному рахунку.

г) Останні транзакції – останні 6 транзакцій за рахунком.
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6.3. Розділ «Депозити»

У розділі «Продукти  Депозити» Ви бачите відкриті в АТ «Укрексімбанк» депозити та 
детальну інформацію по них (мал. 6.6):

Депозити

Мал. 6.6
а) Інформація про цей продукт:
 - Тип продукту (вид депозиту);
 - Номер/дата договору (дата, коли Вами було відкрито цей продукт в АТ«Укрексімбанк», 

та номер договору, підписаного Вами);
 - Дата закінчення договору;
 - Філія (установа АТ «Укрексімбанк», в якій укладено договір);
 - Основний депозитний рахунок;
 - Сума первинного внеску;
 - Ставка (відсоткова ставка за Вашим депозитом).

б) Можливі дії з цим продуктом – з правого боку сторінки.

в) Інформація про рахунки – тип рахунка, валюта рахунка, баланс, дата, ставка.

У цьому розділі напроти кожного рахунка містяться посилання (піктограми), натиснув-
ши на кожне з яких, Ви можете переглянути таку інформацію:

  Виписка – Ви можете переглянути операції за рахунком;

  Деталі рахунка – Вам стає доступною інформація щодо обраного рахунка;

  Операції з рахунком – перелік операцій, які можна здійснити по обраному рахунку.

г) Останні транзакції – останні 6 транзакцій за рахунком.
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6.4. Розділ «Кредити»

У розділі «Продукти  Кредити» Ви бачите заборгованість за наявними в АТ «Укрексім-
банк» кредитами та детальну інформацію по них (мал. 6.7):

Кредитні угоди

Мал. 6.7
а) Інформація про цей продукт:
 - Тип продукту (вид кредиту);
 - Номер/дата договору (дата, коли Вами було відкрито цей продукт в АТ «Укрексім-

банк», та номер договору, підписаного Вами);
 - Дата закінчення договору;
 - Номер рахунка;
 - Філія (установа АТ «Укрексімбанк», в якій укладено договір);
 - Сума кредиту (заборгованість, яку залишилось виплатити);
 - Валюта;
 - Тип ставки;
 - Дата початку дії відсоткової ставки;
 - Ставка.

б) Можливі дії з цим продуктом – з правого боку сторінки.

в) Інформація про рахунки – тип рахунка, валюта рахунка, баланс, дата, ставка.

У цьому розділі напроти кожного рахунка містяться посилання (піктограми), натиснув-
ши на кожне з яких, Ви можете переглянути таку інформацію:

  Виписка – Ви можете переглянути операції за рахунком;

  Деталі рахунка – Вам стає доступною інформація щодо обраного рахунка;

  Операції з рахунком – перелік операцій, які можна здійснити по обраному рахунку.

г) Останні транзакції – останні 6 транзакцій за рахунком.
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Платежі засобами Інтернет-банкінгу Enter EXIM® – це найзручніший спосіб для оплати 
комунальних послуг, погашення кредитів, поповнення депозитів, переведення коштів 
іншим особам тощо.

! Можливості функції «Платежі» доступні лише для клієнтів, підключених до  
пакета «Стандартний».

У розділі «Платежі» є декілька способів створення платежів:
 - Створення нового платіжного доручення:

Залежно від потреби Ви можете створювати такі платежі (п. 7.2 інструкції):
 - Між власними рахунками;
 - У межах України;
 - На іншу картку/картрахунок;
 - Повернення частини вкладу;
 - Поповнення рахунка «Мої заощадження»;
 - Повернення з рахунка «Мої заощадження».

 - Створення платежів за шаблонами – необхідне, якщо Ви регулярно сплачуєте на  
користь одного отримувача, але є потреба змінювати суму та призначення платежу 
(детальніше про створення шаблонів – п. 7.8 інструкції);

 - Створення регулярних платежів – використовується для платежів з певним постій-
ним періодом (п. 7.9 інструкції).

7.1. Час обробки платежів 
За допомогою Enter EXIM® Ви можете здійснювати платежі цілодобово. Кожен платіж засо-
бами мережі Інтернет потрапляє до відповідального виконавця банку. Працівник перевіряє 
платіж (призначення платежу, наявність усіх необхідних реквізитів тощо) та здійснює його  
обробку. Наведена процедура вимагає деякого часу, тому для полегшення роботи існує  
певний регламент обробки платежів (мал. 7.1):

Вид рахунка Час опрацювання платежів у банківські робочі дні 
(з понеділка по п’ятницю)

Поточний рахунок З 9:00 до 16:45
Картковий рахунок 11:00, 12:20* (іноземна валюта)

*Платежі з карткових рахунків, виконані в останній робочий день місяця, 
будуть оброблені Банком у перший робочий день наступного місяця

11:00, 12:20, 17:00** (у національній валюті)
**16:15 у п’ятницю або передсвятковий день

Мал. 7.1

! Наприклад, якщо Ви створили платіж уранці робочого дня до 10:45, платіж буде 
оброблено після 11:00 цього ж дня. Якщо Ви створили платіж увечері в п’ятницю 
після 16:00 або у неробочі дні, платіж буде оброблено наступного робочого дня 
після 11:00 (у понеділок).
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7.2. Форми платежів 

Платежі в Enter EXIM® поділяються на такі:
 - Між власними рахунками – перекази коштів між Вашими рахунками, відкритими 

в АТ  «Укрексімбанк» (погашення кредиту, поповнення депозиту, переказ коштів з  
поточного на картковий рахунок та навпаки тощо. Див. п. 7.3);

 - У межах України – платежі, які здійснюються особам/підприємствам у межах Украї-
ни. Вони можуть здійснюватися як на рахунки, відкриті в АТ «Укрексімбанк», так і на  
рахунки, відкриті в інших банках (це можуть бути комунальні платежі, платежі за  
страхування, оплата послуг, перекази фізичним особам, які обслуговуються в інших 
банках, тощо. Див. п. 7.4);

 - На іншу картку/картрахунок – переказ коштів з карткового рахунка на картку або 
картковий рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк» (див. п. 7.5);

 - Повернення частини вкладу – можливість відкликання частини депозитних коштів 
з Вашого депозитного рахунка без втрати нарахованих відсотків згідно з умовами  
договору (активна для депозитів «Ощадний» та «Преміум») (див. п. 7.6);

 - Поповнення рахунка «Мої заощадження» – накопичувальна частина Вашого картково-
го рахунка, за залишками коштів на якій нараховуються підвищені відсотки (див. п. 7.7);

 - Повернення з рахунка «Мої заощадження» – можливість переведення Ваших коштів  
з накопичувальної частини карткового рахунка на розрахункову (див. п. 7.7).

7.3. Платіж «Між власними рахунками» 

Інтернет-банкінг Enter EXIM® надає унікальну можливість поповнювати депозити, пога-
шати кредити, переказувати кошти з одного Вашого рахунка на інший, не відвідуючи 
банк. Ви можете заощаджувати Ваш час та оперативно управляти вільними коштами.

7.3.1. Погашення кредиту

Погашення кредитів здійснюється звичайним переказом коштів між власними рахунка-
ми. Для погашення довгострокових кредитів – споживчого, іпотечного або на придбан-
ня авто, необхідно здійснити два платежі – для погашення відсотків (мал. 7.2) та части-
ни заборгованості. Для погашення кредитної лінії, що відкрита до карткового рахунка, 
необ хідно здійснити лише один платіж.

! Звертаємо Вашу увагу, при погашенні відсотків за кредит сума платежу має  
збігатися з сумою нарахованих відсотків до сплати, що відображено за балансом 
рахунка.

Для створення платежу необхідно: 
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції);
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 - У розділі «Продукти  Кредити» обрати можливі дії – погашення заборгованості 
або погашення відсотків;

 - На екрані з’явиться форма платіжного доручення (мал. 7.2);
 - Ввести суму платежу;
 - Натиснути «Створити»; 
 - Перевірити правильність заповнення платіжного доручення та натиснути «Переда-

ти до банку».

Платіж між власними рахунками

Мал. 7.2

7.3.2. Поповнення депозиту

За допомогою цієї функції Enter EXIM® Ви можете поповнювати Ваш депозит без відвіду-
вання банку. 

! Звертаємо Вашу увагу, що поповнення депозиту здійснюється відповідно до умов 
депозитного договору та у відповідній валюті рахунка.

Для поповнення депозитного рахунка необхідно: 
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції); 

 - У розділі «Продукти  Депозити» обрати можливі дії – поповнення депозиту;
 - На екрані з’явиться форма платіжного доручення (мал. 7.3); 
 - Ввести суму платежу; 
 - Натиснути «Створити»;
 - Перевірити правильність заповнення платежу та натиснути «Передати до банку».
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Платіж між власними рахунками

Мал. 7.3

7.4. Платіж «У межах України» 
Платежі по Україні за допомогою Enter EXIM® – це найзручніший спосіб сплати рахунків 
за комунальні послуги, телефон, електроенергію, Інтернет тощо.

7.4.1. Сплата комунальних послуг

! Для правильного заповнення платежу дотримуйтесь інструкції та використо-
вуйте виключно ті реквізити, що наведені у Вашій квитанції.

Для створення платежу необхідно: 
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції);

 - Обрати в меню «Платежі  Новий  У межах України»;
 - Або в розділі «Продукти» обрати необхідний рахунок та в полі «Можливі дії» перейти 

за посиланням «Переказ у межах України». У цьому випадку поле «Платіж з рахунка» 
буде заповнено автоматично;

! Якщо Ви здійснюєте платежі з карткового рахунка, у графі «Відправник» буде стоя-
ти АТ «Укрексімбанк». Якщо з поточного – у графі «Відправник» будуть стояти Ваші 
ініціали.

 - Заповнити реквізити отримувача – реквізити вказані на квитанції.

Для зручності Ви можете використовувати довідник платежів. Після проведення пла-
тежу у довіднику зберігаються його реквізити (МФО, рахунок отримувача, код та назва 
отримувача). У майбутньому Ви зможете їх використовувати для вибору значень полів 
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«МФО» та «Одержувач» скориставшись посиланням  . Ця опція доступна для усіх видів 
платежів та лише за умови дозволеної опції Java Script в браузері.
 - Ввести суму платежу.
 - Правильно заповнити призначення платежу. Призначення платежу має містити 

обов’язкові дані: 
 - підставу: наприклад, сплата комунальних послуг;
 - період: наприклад, за вересень 2011 р.;
 - особовий рахунок: О/р 028322;
 -  номер ЖЕКу або назву організації, що обслуговує Ваш будинок: наприклад, 

ТОВ «Ліко-Житлосервіс»;
 -  платника: прізвище та ініціали платника – власника рахунка (обов’язково у разі 

платежу з карткового рахунка);
 -  адресу платника;
 -  суму ПДВ: натисніть «у т.ч. ПДВ 20%», Enter EXIM® автоматично доповнить зміст 

призначення платежу та розрахує суму ПДВ.
 - Натиснути «Створити».
 - Перевірити правильність платежу та натиснути «Передати до банку».

! Платежі за житлово-комунальні та інші послуги, за постачання гарячої води, за 
опалення, за електроенергію необхідно сплачувати окремими платежами за кож-
ний вид послуг.

7.4.2. Переказ коштів на картку/картрахунок, що відкриті в іншому банку

Для здійснення переказу коштів на картку/картрахунок, що відкриті в іншому банку, 
необ хідно мати реквізити карткового рахунка отримувача коштів.

Існують два види реквізитів карткових рахунків:
 - Картковий рахунок у балансі банку відкрито безпосередньо отримувачу. 

У цьому випадку реквізити заповнюються наступним чином:
 - отримувач – фізична особа, власник карткового рахунка;
 -  код отримувача – ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків);
 - рахунок – картковий рахунок отримувача коштів.

 - Картковий рахунок обліковується в банку на зведеному рахунку (мал. 7.4):
 - отримувач – банк, в якому відкрито картковий рахунок;
 - код отримувача – ЄДРПОУ банку, в якому відкрито картковий рахунок;
 -  рахунок – транзитний (технічний) рахунок банку, що використовується для зараху-

вання коштів на карткові рахунки клієнтів банку.

Провідні українські банки використовують другий вид реквізитів карткових рахунків.
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! В призначенні платежу необхідно обов’язково вказати прізвище та ініціали отри-
мувача коштів, номер картки/картрахунку, ідентифікаційний номер (реєст-
раційний номер облікової картки платника податків).

Платіж у межах України

Мал. 7.4

! Для перевірки, оброблено Ваш платіж банком чи відхилено, Вам необхідно пере-
йти до розділу Enter EXIM® «Документи» (п. 9 інструкції).

7.5. Платіж «На іншу картку/картрахунок»

За допомогою цієї функції Ви можете виконувати платежі з власного карткового рахунка 
на картковий рахунок або платіжну картку будь-якого клієнта АТ «Укрексімбанк».

Для платежу на іншу картку необхідно: 
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції); 

 - Обрати в меню «Платежі  Новий  На іншу картку/картрахунок» (мал. 7.5);
 - Обрати рахунок, з якого буде здійснено платіж; 
 - Або в розділі «Продукти  Карткові» обрати можливі дії – переказ на картку/картра-

хунок АТ «Укрексімбанк». У цьому разі поле «Платіж з рахунка» буде заповнено авто-
матично;
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 - Ввести отримувача (прізвище та ініціали);
 - Ввести ідентифікаційний номер отримувача коштів (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків);
 - Ввести картковий рахунок (номер карткового рахунка) отримувача;
 - Ввести суму переказу; 
 - Натиснути «Далі» та «Передати до банку».

! При платежі на додаткову картку необхідно вказувати ідентифікаційний номер 
власника карткового рахунка, а не держателя додаткової картки.

Платіж на іншу картку або картковий рахунок

Мал. 7.5

7.6. Платіж «Повернення частини вкладу»

Якщо Вами в АТ «Укрексімбанк» відкриті депозитні рахунки «Ощадний» або «Преміум», 
засобами Enter EXIM® Ви можете перевести частину коштів з такого рахунка на інший ра-
хунок. 

! Ця послуга доступна клієнтам, які мають в АТ «Укрексімбанк» депозити «Ощад-
ний» та «Преміум».

Для цього:
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції);

 - Оберіть пункт меню «Платежі  Новий платіж  Повернення частини вкладу», вибе-
ріть депозитний рахунок (мал. 7.6);

 - Або в розділі «Продукти  Депозити» оберіть можливі дії – повернення частини 
вкладу. У цьому разі поле «Виберіть рахунок» буде заповнено автоматично;
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 - Уведіть суму, яку Ви бажаєте перерахувати;
 - Натисніть «Створити»; 
 - Перед Вами з’явиться заява на повернення частини вкладу (депозиту);
 - Перевірте правильність її заповнення та відправте до банку;
 - Заяву буде оброблено банком і заявлена сума буде перерахована на рахунок, вказа-

ний у Вашому депозитному договорі.

Повернення частини вкладу

Мал. 7.6

7.7. Платіж «Поповнення/повернення з рахунка «Мої заощадження» 
«Мої заощадження» – накопичувальна частина карткового рахунка, за залишками кош-
тів на якій нараховуються відсотки. 
Ви можете здійснювати переказ коштів на накопичувальну частину («Поповнення рахун-
ка «Мої заощадження») та перераховувати кошти в зворотному порядку («Повернення 
з рахунка «Мої заощадження»). Поповнення/повернення коштів з рахунка «Мої заоща-
дження» здійснюється таким чином: 
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції);

 - Оберіть пункт меню «Платежі  Новий платіж  Поповнення рахунка «Мої заоща-
дження» або Повернення з рахунка «Мої заощадження» (мал. 7.7);

 - Виберіть рахунок, з якого Ви бажаєте перерахувати кошти;
 - Або в розділі «Продукти  Карткові» оберіть можливі дії – поповнення рахунка «Мої 

заощадження» або повернення з рахунка «Мої заощадження». У цьому разі поле 
«Платіж з рахунка» буде заповнено автоматично;

 - Уведіть суму, яку Ви бажаєте перерахувати;
 - Натисніть «Створити»; 
 - Перевірте правильність заповнення платежу та натисніть «Передати до банку».

Поповнення рахунку «Мої заощадження»

Мал. 7.7



1. Загальна інформація 7 86 9 10 11 12 132 3 4 5

Інструкція з використання Інтернет-банкінгу Enter EXIM® 38Інструкція з використання Інтернет-банкінгу Enter EXIM® 38

7 86 9 10 11 12 133 4 521 3 4 5 6 7. Розділ «Платежі»

7.8. Мої шаблони 
Ця функція Enter EXIM® буде корисною, якщо Ви здійснюєте регулярні платежі (кому-
нальні, послуги кабельного телебачення та Інтернет тощо). Створивши шаблон плате-
жу, Ви заощаджуєте свій час. Після створення шаблону платежу, Вам щоразу необхідно  
вказувати лише суму платежу.

7.8.1. Створення шаблонів
Для створення нового шаблону платежу необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції); 

 - Зайти в розділ меню «Новий платіж»;
 - Обрати той тип платежу, за яким Ви бажаєте створити шаблон («У межах України», 

«Між власними рахунками», «На іншу картку/картрахунок» тощо);
 - Заповнити усі реквізити та призначення платежу (окрім суми та ПДВ, якщо сума  

подальших платежів за шаблоном буде змінюватися);
 - Ви можете дати власну назву створеному шаблону;
 - Перевіривши всі дані, натиснути кнопку «Зберегти шаблон» у нижньому кутку екрана 

з формою платіжного доручення (мал. 7.8).

Мал. 7.8

7.8.2. Перелік шаблонів
Для перегляду створених шаблонів необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції); 

 - Зайти в розділ «Платежі  Шаблони» (мал. 7.9).

Перелік шаблонів

Мал. 7.9
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Напроти кожного створеного шаблона Вам доступні такі піктограми:

  – створити платіж за допомогою шаблону (п. 7.8.3 інструкції);

  – редагувати шаблон;

  – видалити шаблон. 

Додатково Ви можете користуватись уже створеними банком прикладами платіжних  
доручень. 
 - У розділі «Платежі  Новий» в правій частині екрана Ви можете обрати шаблон з пе-

реліку «Типові шаблони»; 
 - Натисніть на необхідну Вам групу шаблонів та виберіть платіж;
 - Перед Вами з’явиться створений платіж, в якому необхідно заповнити тільки суму та 

обрати рахунок, з якого буде здійснено платіж;
 - Натисніть «Створити», перевірте правильність заповнення призначення платежу та 

натисніть «Передати до банку».

7.8.3. Платіж за існуючим шаблоном

Якщо Ви вже створили шаблон і бажаєте заплатити по ньому, Вам необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції); 

 - Зайти в розділ меню «Платежі  Шаблони»;
 - З переліку шаблонів платежів (якщо створено декілька) обрати необхідний, натиснув-

ши на назву шаблону або на піктограму   (мал. 7.9).
 - Ввести суму переказу;
 - Натиснути «Створити»;
 - Перевірити правильність заповнення призначення платежу та натиснути «Передати 

до банку».

Типові помилки у призначенні платежу при здійсненні платежу за шаблоном:
 - При сплаті за електроенергію не змінено показники лічильника;
 - Неправильно вказано місяць, за який піде оплата;
 - Не змінено суму платежу;
 - Не змінено суму ПДВ.

7.9. Регулярні платежі 

Регулярні платежі – це платежі, що мають проводитись з рівними проміжками часу 
(раз на тиждень, місяць, рік тощо) та рівними сумами в однаковій валюті. Вони можуть  
проводитись як між власними рахунками АТ «Укрексімбанк», так і між рахунками у  
межах України.
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7.9.1. Створення регулярних платежів

Для створення регулярних платежів необхідно: 
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції); 

 - Обрати в меню «Платежі  Новий» та необхідний з переліку платіж, який буде прово-
дитися регулярно; 

 - Заповнити усі необхідні реквізити рахунка (дивіться відповідний пункт інструкції); 
 - Ввести суму переказу; 
 - Заповнити додаткові реквізити (мал. 7.10):

 -  періодичність (щотижня, кожні два тижні, щомісяця тощо) – період, за яким буде  
автоматично створюватися платіж;

 -  дата закінчення – дата, коли необхідно припинити оплату (наприклад: дата кінця 
повернення кредиту);

 -  або кількість – кількість необхідних платежів (приклад: кількість необхідних плате-
жів за кредитом);

 -  обробка банківських вихідних днів – відповідно до умов оплати оберіть як прово-
дити платіж у разі, якщо дата платежу припаде на банківський вихідний.

 - Натиснути «Створити» та «До регулярних».

Мал. 7.10

7.9.2. Перелік регулярних платежів

У Enter EXIM® Ви можете переглянути, тимчасово зупинити роботу або видалити регу-
лярний платіж. 

Для перегляду регулярних платежів необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції); 

 - Обрати в меню «Платежі  Регулярні» (мал. 7.11).
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Перелік регулярних операцій

Мал. 7.11

Вам стане доступною інформація про дату виконання платежу, суму, валюту, тип  
операції («Між власними рахунками», «Платіж по Україні» тощо), призначення платежу 
(за що, власне, Ви сплачуєте), активність («Так» – за цим записом створюються платежі 
заданої періодичності; «Ні» – за цим записом не створюються платежі), стан («Чернетка»,  
«Готовий до обробки банком» тощо).

Ви можете сортувати створені платежі за датою виконання, типом операції, станом,  
періодичністю.

Напроти кожного створеного платежу Вам доступні такі піктограми:

  – деталі платежу (Ви можете переглянути створений платіж);

  – видалити.
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У розділі «Рахунки» Enter EXIM® Ви отримаєте всю інформацію щодо Ваших рахунків, відкри-
тих в АТ «Укрексімбанк», залишків, операцій, що були здійснені за цими рахунками, тощо.

8.1. Перелік рахунків

У розділі «Рахунки» Вам доступна інформація по Ваших рахунках: 
 - Увійдіть до Enter EXIM®; 
 - Оберіть розділ «Рахунки  Перелік» (мал. 8.1). 

Перелік рахунків

Мал. 8.1

Для кожного рахунка відображається така інформація:
 - Опис рахунка – міститься номер рахунка або його псевдонім (опис псевдонімів ра-

хунка дивіться в пункті 8.4.1 інструкції);
 - Валюта – показує, в якій валюті відкрито рахунок;
 - Баланс – показує залишок на рахунку без урахування коштів, які ще не пройшли 

остаточне зарахування/списання з рахунка, що пов’язане з внутрішньобанківським  
рег ламентом обробки операцій за рахунками. Іншими словами, показує суму коштів 
станом на кінець попереднього банківського дня;

 - Доступна сума – відрізняється від «Балансу» на суму коштів, яка була відповід-
но до регламенту обробки операцій банку зарахована/списана з рахунка. Тобто  
відображає ту суму коштів, яка «реально» доступна до використання або відображає  
наявний борг за кредитом.

У цьому розділі напроти кожного рахунка розташовані посилання (піктограми), натис-
нувши на кожне з яких Ви можете переглянути таку інформацію:

  Виписка – Ви можете переглянути операції за рахунком (детальніше дивіться п. 8.2);

   Деталі рахунка – Вам стає доступною інформація щодо обраного рахунка (детальні-
ше дивіться п. 8.4);

   Операції з рахунком – перелік операцій, які можна здійснити по обраному рахунку 
(мал. 8.2).
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Виберіть операцію

Мал. 8.2

8.2. Виписки

У цьому розділі Enter EXIM® Ви можете переглянути всі операції, проведені за рахунком 
за останні 6 місяців. Для цього необхідно: 
 - Увійти до Enter EXIM®;
 - Перейти до розділу «Рахунки  Виписка»;
 - Обрати рахунок та натиснути на нього (мал. 8.3).

Перелік операцій за рахунком

Мал. 8.3
Перед Вами з’явиться інформація щодо операцій по рахунку:
 - Дата оплати – дата списання коштів;
 - Дата документа – дата проведення операції;
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! Дати в полях «Дата документа» та «Дата оплати» можуть не збігатися, оскіль-
ки дата списання коштів проходить відповідно до регламенту пізніше. Жовтим 
виділяються операції, за якими ще не відбулося безпосереднього списання або  
зарахування (проте фактично зміни на рахунку відбулися). Це пов’язано з техно-
логічними особливостями.

 - Картка – номер платіжної картки, за якою здійснена операція;
 - Тип картки – тип платіжної картки;
 - Дебет – сума коштів, списана з Вашого рахунка;
 - Кредит – сума коштів, зарахована на Ваш рахунок;
 - Деталі операції – короткий опис операції (приклад: видача в банкоматі, купівля  

в магазині, цільове зарахування коштів, переказ від Іванова І.І. тощо).

У вікні переліку операцій за рахунком у лівій нижній частині сторінки Ви можете  (мал. 8.4):
 - Сформувати версію виписки для друку;
 - Переглянути виписку у новому вікні. Перед Вами з’явиться детальна виписка про всі 

здійснені за обраний період операції. У сформованій виписці Ви додатково зможете 
переглянути інформацію про вхідний залишок коштів (на дату початку формуван-
ня виписки), сплачену комісію по операціях, загальну суму по дебету та кредиту за  
обраний період, вихідний залишок коштів (сума, що залишилась на рахунку на  
момент формування виписки);

 - Переглянути або зберегти на комп’ютері виписку у форматі CSV. Вся вищевикладена 
інформація буде доступна Вам у форматі таблиці Excel.

Мал. 8.4

8.3. Замовлення виписки за тривалий період

! Замовлення виписки за тривалий період можливе лише для клієнтів, підключених до 
тарифного пакета «Стандартний», при вході з використанням пристрою захисту! 

У разі якщо Ви бажаєте отримати виписку за рахунком за більш тривалий період, який  
не відображається у звичайній виписці (п. 8.2 інструкції), Ви можете скористатися  
послугою «Замовлення виписки за тривалий період». Для цього необхідно: 
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції);

 - Зайти до меню «Рахунки  Запит виписки за тривалий період» (мал. 8.5);
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 - Заповнити усі необхідні дані:
 - рахунок;
 - дата початку – дата, з якої Вам потрібна виписка;
 - дата кінця – дата, до якої буде надана виписка;
 -  формат виписки – формат, у якому Вам буде зручніше отримати виписку (HTML – 

формат текстової веб-сторінки, RTF – звичайний текстовий формат, PDF – текстовий 
формат без можливості внесення змін у файл, CSV – формат таблиць Excel, XML – 
текстовий формат для обміну даними між програмами).

 - Натиснути «Далі»;
 - Уважно перевірити Ваш запит та підтвердити або скасувати його;
 - Виписка буде сформована і надіслана Вам в Поштову скриньку Enter EXIM® протягом 

5 хвилин.

Замовити виписку за тривалий період

Мал. 8.5

8.4. Інформація по рахунку
Детальну інформацію по кожному рахунку можна отримати таким чином:
 - Увійти до Enter EXIM®; 
 - Обрати розділ «Рахунки»;
 - Або в розділі «Продукти» обрати необхідний тип продукту;

 - Напроти обраного рахунка у таблиці рахунків натиснути на піктограму  (мал. 8.6).
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Деталі рахунка

Мал. 8.6
Ви отримаєте інформацію про рахунок:
 - Назва рахунка;
 - МФО – відділення банку, в якому було відкрито рахунок;
 - Назва банку;
 - Номер рахунка;
 - Тип рахунка;
 - Назва типу рахунка – картковий, поточний тощо;
 - Валюта рахунка – валюта, в якій відкрито рахунок (при здійсненні операцій з рахун-

ком в іншій валюті з Вас будуть зніматися додаткові комісії);
 - Залишок (на кінець попереднього банківського дня);
 - Баланс у гривнях – баланс рахунка (еквівалент «залишку» за рахунком у гривнях, 

якщо рахунок в іноземній валюті. Показується станом на кінець попереднього бан-
ківського дня);

 - Доступно – сума наведена з урахуванням блокування коштів (особливості проведен-
ня операцій банками). Може відрізнятися від залишку;

 - Дата відкриття;
 - Опис для переліку рахунків – псевдонім, який Ви задаєте для рахунка (п. 8.4.1 інструкції);
 - Прихований? – пункт, за допомогою якого Ви можете зробити цей рахунок прихова-

ним (п. 8.4.2 інструкції).
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8.4.1. Створення псевдонімів рахунків

Псевдоніми рахунка – це надане Вами ім’я (назва) рахунка для зручності використання.

Для створення псевдонімів рахунка необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM®;
 - Зайти до розділу «Рахунки»;
 - Або в розділі «Продукти» обрати необхідний тип рахунка;

 - Напроти обраного рахунка у таблиці рахунків натиснути на піктограму  та перейти 
в «Деталі рахунка»;

 - У таблиці деталей рахунка (мал. 8.6) у рядку «Опис для переліку рахунків» потрібно 
вписати свій варіант назви рахунка (максимальна кількість символів – 30).

8.4.2. Приховані рахунки

Для того щоб деякі рахунки у загальному списку рахунків не відображалися у Enter 
EXIM®, Ви можете скористатися функцією «Приховані рахунки»:
 - Увійдіть до Enter EXIM®;
 - Зайдіть до розділу «Рахунки»;
 - Або в розділі «Продукти» оберіть необхідний тип рахунка;

 - Перейдіть за посиланням   у «Деталі рахунка»;
 - Оберіть пункт «Прихований?» (мал. 8.6).

Слід зазначити, що в розділі «Продукти» приховані рахунки будуть доступними для  
перегляду. Ви не зможете їх переглядати лише в розділі «Рахунки». Для того щоб  
приховані рахунки стали доступними, на сторінці «Перелік рахунків» потрібно поста-
вити познач ку в пункті «Показувати приховані?» (мал. 8.7).

Перелік рахунків

Мал. 8.7
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Документи – це платежі та запити, що підготовлені або відправлені Вами до банку:

Для перегляду їх переліку:
 - Зайдіть до Enter EXIM®;
 - Оберіть розділ «Документи» (мал. 9.1).

Перелік рахунків

Мал. 9.1

У цьому розділі Enter EXIM® Ви можете переглянути всі деталі створених документів. 
Ви можете сортувати документи за такими параметрами – номер, дата, виконати (дата  
виконання документа), кореспондент, сума, деталі операції (опис документа: реквізити 
платежу, період, за який була надана виписка). 

У розділі «Документи» Ви можете переглянути стан документа – в обробці Enter EXIM®, 
переданий до банку, оброблений банком.

Для зручності користування цією функцією Enter EXIM® Ви можете здійснити пошук  
необхідного документа. Для цього Вам необхідно знати номер або дату документа.  
Також Ви можете обирати документи за типом (платіж, виписка тощо) та/або за ста-
ном (оброблений банком, в обробці тощо). Або ж Ви можете обрати усі документи за  
конкретний період.
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У цьому розділі Enter EXIM® Вам доступна інформація щодо платіжних карток, відкри-
тих в АТ «Укрексімбанк», та такі дії – зміна лімітів, скасування раніше замовлених послуг,  
блокування/розблокування картки, замовлення перевипуску картки, замовлення  
додаткової платіжної картки.

! Запити у розділі «Платіжні картки» доступні лише для клієнтів, підключених до 
тарифного пакета «Стандартний».

10.1. Перелік платіжних карток

При вході до розділу «Платіжні картки» відображається перелік платіжних карток,  
відкритих в АТ «Укрексімбанк», з інформацією про тип платіжної картки, термін її дії,  
ліміт видачі готівки (максимальна загальна сума і кількість операцій, яку можна отримати  
у банкоматах за добу), ліміт купівлі у торговельно-сервісних закладах (максимальна сума 
і кількість операцій у торговельній мережі за добу), ліміт розрахунку у мережі Інтернет. 
Також вказується номер рахунку, до якого відкрита картка (мал. 10.1).

Перелік платіжних карток

Мал. 10.1

Додатково, за допомогою меню «Пошук», Ви можете переглянути перелік карток  
до обраного рахунку; перелік карток, строк дії яких минув, та інше.

10.2. Ліміти

За кожною Вашою карткою банком встановлено стандартний ліміт на денну суму знят-
тя готівки в банкоматі та ліміт на суму покупок згідно з умовами Договору про відкрит-
тя та обслуговування карткового рахунку з видачею платіжної картки. За допомогою 
Enter EXIM® Ви можете самостійно їх змінювати. Тепер Вам не потрібно телефонувати 
до Контакт-центру банку або відвідувати банк для подання письмової заяви щодо зміни 
вит ратних лімітів за Вашою платіжною карткою.
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! Звертаємо Вашу увагу, зміна витратних лімітів платіжної картки через Enter 
EXIM® доступна лише для пакета «Стандартний», для усіх інших клієнтів цю пос-
лугу можна здійснити, зателефонувавши до Контакт-центру (тел. 0-800-50-44-50 
або 0-44-247-38-38).

Для встановлення лімітів необхідно: 
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції); 

 - Обрати в меню «Платіжні картки  Ліміти»;
 - Обрати платіжну картку, за якою буде змінено ліміти; 
 - Відкоригувати необхідні значення витратних лімітів (мал. 10.2); 
 - Натиснути кнопку «Далі»;
 - Після перегляду запиту на встановлення лімітів зберегти зміни, натиснувши кнопку 

«Підтвердити».

Зміна типових лімітів

Мал. 10.2
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10.3. Блокування платіжних карток

Якщо Ви загубили платіжну картку, Вам необхідно терміново її заблокувати. Для цього треба:
 - Увійти до Enter EXIM®; 
 - Обрати в меню «Платіжні картки  Блокування» (мал. 10.3); 
 - Обрати платіжну картку, яку Ви бажаєте заблокувати;
 - Обрати причину, через яку Ви бажаєте блокувати дію картки;

! Тимчасове блокування дозволить Вам поновити дію картки у подальшому. Якщо 
картку безнадійно втрачено, Ви не зможете поновити її дію. Доведеться замови-
ти іншу картку замість втраченої.

 - Натиснути «Далі»;
 - Після перегляду запиту на блокування зберегти зміни, натиснувши «Підтвердити».

Мал. 10.3

10.4. Розблокування/перевипуск втрачених платіжних карток
Якщо Ви заблокували платіжну картку і бажаєте її розблокувати (у випадку якщо під час 
блокування Ви обрали «Тимчасово втрачена») або перевипустити (у випадку якщо під 
час блокування Ви обрали «Безнадійно втрачена»), необхідно: 
 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 

або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції); 

 - Обрати в меню «Платіжні картки  Вилучити платіжну картку зі стоп-списку» або 
«Платіжні картки  Заміна втраченої» (мал. 10.4); 

Мал. 10.4
 - Перед Вами з’явиться запит на розблокування (мал. 10.5) або випуск нової картки 

(мал 10.6);
 - Ввести коментар;
 - Натиснути «Далі»;
 - Після перегляду запиту на розблокування зберегти зміни, натиснувши «Підтвердити».
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Запит на розблокування дії картки, яка була тимчасово заблокована

Мал. 10.5

Перевидати втрачену платіжну картку

Мал. 10.6

10.5. Продовження терміну дії платіжної картки
За допомогою Enter EXIM® Ви можете замовити продовження терміну дії Вашої платіж-
ної картки. 

! У пункті меню «Платіжні картки  Продовження дії» Ви можете ознайомитися 
з тарифами АТ «Укрексімбанк» на випуск та обслуговування платіжних карток.

Для цього необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM®; 
 - Обрати в меню «Платіжні картки  Продовження дії» (мал. 10.7); 
 - Обрати платіжну картку, яку Ви бажаєте перевидати;
 - Натиснути кнопку «Далі»;
 - Після перегляду запиту на продовження терміну дії платіжної картки зберегти зміни, 

натиснувши «Підтвердити».
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Мал. 10.7

10.6. Додаткова картка
За допомогою Enter EXIM® Ви можете замовити до вже існуючого карткового рахунка 
відкриття додаткової платіжної картки.

! Додаткова картка випускається за умови відповідності типу картки умовам  
договору на обслуговування карткового рахунка.

Термін дії додаткової картки не може перевищувати терміну дії основної картки.

Для цього необхідно:

 - Увійти до Enter EXIM® з EXIMpass або з генератором, або з цифровим сертифікатом, 
або застосувати SMS-пароль для зміни рівня доступу до сиcтеми Enter EXIM® (п.3.1 Ін-
струкції); 

 - Обрати в меню «Платіжні картки  Додаткова картка»; 

 - Обрати картковий рахунок, до якого Ви хочете замовити додаткову картку (мал. 10.8);

Мал. 10.8
 - Натиснути «Далі»;
 - Обрати тип платіжної картки, яку Ви бажаєте замовити (мал. 10.9);
 - Ви можете обрати філію банку, де буде зручно отримати картку;
 - Натиснути «Далі»;
 - Після перегляду запиту на додаткову картку до карткового рахунка збережіть зміни, 

натиснувши «Підтвердити».
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Мал. 10.9

! Для отримання картки зверніться до менеджера філії, вказаної у замовленні.
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За допомогою здійснених Вами налаштувань у пункті меню «Інформування» Ви можете, 
наприклад, на мобільний телефон чи електронну пошту оперативно отримувати таку 
інформацію:
 - Про зняття та зарахування коштів на Ваших рахунках;
 - Щодо проведення банком платежів тощо.

11.1. Адреси доставки інформаційних повідомлень (SMS, e-mail)

Список Ваших адрес для доставки повідомлень – це перелік номерів мобільних  
телефонів, e-mail адрес, на які надходитимуть повідомлення про події. У списку завжди 
є адреса «INBOX» – Поштова скринька Enter EXIM®. Інші адреси Ви можете додавати та 
змінювати самостійно.

11.1.1. Створення нових адрес доставки

Для створення нової адреси доставки необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM®; 
 - Обрати в меню «Інформування  Адреси доставки»;
 - Перед Вами з’явиться перелік усіх налаштованих Вами адрес доставки (мал. 11.1);

Перелік адрес доставки

Мал. 11.1

 - Натиснути на  ; 
 - На наступній сторінці обрати тип доставки (SMS, e-mail) (мал. 11.2);
 - Ввести адресу доставки (номер телефону або адресу електронної пошти);
 - Натиснути «Зберегти».
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Редагування параметрів повідомлення про подію

Мал. 11.2

! Для уникнення відправки конфіденційної інформації стороннім особам перевірте 
коректність введеної адреси електронної пошти та номер телефону.

У полі «Адреса доставки» необхідно вказувати лише одну адресу, номер теле-
фону (наприклад: 06711122223) або адресу електронної пошти (наприклад:  
portal@eximb.com), кожну наступну адресу необхідно реєструвати окремо. Також 
при заповненні цього поля уникайте зайвих знаків )(;:- тощо..

11.1.2. Зміна адреси доставки

Якщо Вам необхідно змінити адресу доставки, на яку здійснюється відправка повідом-
лень:
 - Увійдіть до Enter EXIM®; 
 - Оберіть в меню «Інформування  Адреси доставки» (мал. 11.1);
 - Напроти адреси, яку Ви бажаєте змінити, оберіть одну з піктограм коригування адре-

си доставки:
  – натисніть, якщо Ви хочете видалити адресу доставки;
  –  натисніть, якщо Вам треба редагувати адресу доставки. Вас буде відправлено до 

сторінки «Редагування адреси» (мал. 11.2).

11.2. Перелік запитів

11.2.1. Перелік налаштованих запитів

Для того, щоб переглянути або відкоригувати налаштовані повідомлення, необхідно: 
 - Увійти до Enter EXIM®; 
 - Обрати в меню «Інформування  Перелік запитів»; 
 - Перед Вами з’явиться вікно інтерфейсу з такою інформацією (мал. 11.3):
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 -  статус – показує, чи працює запит (Активний – відправка повідомлень здійснюється; 
Неактивний – відправка не здійснюється);

 - тип – показує, за яким каналом здійснюється доставка інформації (SMS, e-mail тощо);
 -  адреса доставки – номер мобільного телефону, адреса електронної пошти (INBOX – 

електронна пошта Enter EXIM®);
 - подія – показує подію, за якою буде сформовано інформаційне повідомлення;
 - рахунок, на який налаштовано інформування;
 -  умова, за якою здійснюється інформування (приклад: 10 – термін використання  

генератора одноразових паролів спливає за 10 днів);
 - текст повідомлення – текст, який Вам буде надіслано (детальніше див. п.11.2.3).

У будь-який момент Ви можете тимчасово призупинити інформування за певним запи-
том (статус «Неактивний») або відновити його (статус «Активний»). Для виклику функцій 
редагування/вилучення запитів користуйтесь відповідними піктограмами (мал. 11.3). 
Вони розташовані напроти кожного запиту:

  – видалити запит;
  –  редагувати параметри повідомлення про подію. При натисненні на цю піктограму 

Вас буде скеровано до сторінки «Редагування параметрів повідомлення про подію».

! Інформування щодо закінчення строку використання пристроїв захисту не під-
лягають видаленню та редагуванню.

Мал. 11.3

11.2.2. Створення нових запитів на інформування

Якщо Ви вперше хочете налаштувати нові запити на інформування, Вам необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM®; 
 - Обрати в меню розділ «Інформування»; 
 - Натиснути на «Новий запит» (мал. 11.3);

 - Або натиснути напроти обраного повідомлення на піктограму  ;
 - На наступній сторінці обрати (мал. 11.4):

 - статус повідомлення (Активний або Неактивний);
 -  адресу доставки (номер телефону, адресу електронної пошти). Якщо Ви бажаєте до-

дати нову адресу, натисніть «Додати адресу» та введіть необхідну інформацію;
 - подію з переліку.
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 - Натиснути «Далі».

Мал. 11.4
 - Залежно від типу обраної події на наступній сторінці оберіть параметри. Наприклад, 

для подій «Списання з рахунку» або «Зарахування на рахунок» оберіть такі парамет ри  
(мал. 11.5):
 - рахунок з переліку;
 - введіть мінімальну суму операції для інформування;
 - оберіть текст повідомлення (детальніше див. п. 11.2.3);
 - натисніть кнопку «Зберегти»;
 - на сторінці пункту «Перелік запитів» у Вас з’являться всі зареєстровані запити.

Мал. 11.5

Для події «Документ перейшов в очікуваний стан» оберіть такі параметри  (мал. 11.6):
 - статус документа – «Чернетка», «Створений», «На редагуванні» тощо;
 - текст повідомлення.

 - Натисніть «Зберегти».

Мал. 11.6

11.2.3. Шаблони повідомлень

У цьому пункті інструкції наведені приклади шаблонів повідомлень, які користувач має 
змогу налаштувати за своїми рахунками:
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Списання з рахунку

Мал. 11.7.1
v

Мал. 11.7.2
Залишок по рахунку нижче визначеної суми

Мал. 11.7.3

11.3. Поштова скринька

11.3.1. Перелік листів

У цьому розділі Enter EXIM® нaвeдeнo пepeлiк отриманих тa вiдпpaвлeниx Вами лиcтiв 
(мал. 11.8). Для перегляду певних листів чи повідомлень, оберіть відповідну назву папки 
(«Вхідні», «Відправлені», «Архів», або «Корзина») та натисніть «Показати папку».

Мал. 11.8
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Отримані лиcти мoжнa пepeклacти в пaпки «Apxiв» тa «Корзина», скориставшись відпо-
відними посиланнями. У папці «Kopзинa» повідомлення зберігаються певний період,  
а потім видаляються автоматично.

11.3.2. Відправити листа до банку
У разі якщо у Вас виникнуть нестандартні запитання щодо роботи Enter EXIM®, Ви можете 
відправити листа до банку, відповідь надійде на Поштову скриньку Enter EXIM® та буде 
оброблена Контакт-центром банку протягом одного робочого дня. Для цього необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM®; 
 - Обрати «Поштова скринька  Відправити лист до банку» (мал. 11.9); 
 - Ввести тему листа; 
 - Описати проблему;
 - Натиснути «Відправити».

Мал.11.9

11.3.3. Запитання до Контакт-центру
Запитання до Контакт-центру банку Ви можете надіслати, заповнивши відповідний лист.  
Відповідь буде відправлено у Поштову скриньку Enter EXIM® протягом одного робочого 
дня. 

Для цього необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM®; 
 - Обрати в меню «Поштова скринька  Запитання до Контакт-центру банку» (мал. 11.10); 
 - Обрати типове питання; 
 - Описати проблему в «Текст питання»;
 - Натиснути «Відправити».
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Мал. 11.10
11.3.4. Зміна прав доступу

В Enter EXIM® Ви можете надавати або скасовувати права доступу до рахунків. Ваш запит 
буде оброблено протягом одного робочого дня. Для цього необхідно: 
 - Увійти до Enter EXIM®; 
 - Обрати «Інформування  Поштова скринька Зміна прав доступу» (мал. 11.11); 
 - Обрати права на використання Enter EXIM®; 
 - Обрати дії з правами;
 - Описати необхідні дії з правами;
 - Натиснути «Відправити».

Мал. 11.11
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У цьому розділі Ви можете змінювати пароль, повторно заходити до Enter EXIM® з прист-
роями захисту, налаштовавувати персональне меню доступу та редагувати персональ-
ні дані.

12.1. Рівень доступу

В Enter EXIM® Ви можете виконувати сервісні дії з аутентифікації і редагувати параметри, 
які використовуються в Enter EXIM® як значення за замовчуванням. Для цього викорис-
товуйте меню, яке Ви бачите у верхній частині екрана.

12.1.1. Підняття рівня автентифікації

У разі, якщо Ви зайшли до Enter EXIM® без пристрою захисту, то для того, щоб зроби-
ти платіж або інші дії, передбачені пакетом «Стандартний», Вам необхідно ввести SMS-
пароль (п. 3.1 Інструкції), одноразовий пароль або цифровий сертифікат. 

Для того, щоб зробити вищевикладені операції, Вам не потрібно виходити з Enter EXIM® 
та заходити повторно з пристроєм захисту:
 - Оберіть у меню «Сервіс  Рівень доступу  «Ввести «Пароль генератора» або «Ввес-

ти SMS-пароль», або «Підключити цифровий сертифікат». 

12.2. Зміна пароля
Для зміни постійного пароля при вході в Enter EXIM® необхідно:
 - Увійти до Enter EXIM® за допомогою постійного пароля; 
 - Обрати «Налаштування  Змінити пароль» (мал. 12.1); 
 - Ввести існуючий пароль;
 - Ввести новий пароль та підтвердити його (ввести ще раз новий пароль у полі «Під-

твердження нового пароля»); 
 - Натиснути «Змінити пароль».

! Пароль має містити не менше 6 символів та не більше 15.
Зверніть увагу, що Enter EXIM® розрізняє великі та маленькі літери. 

Мал. 12.1

12.3. Профіль користувача

Для того щоб переглянути власну інформацію, яка зареєстрована у Enter EXIM®, Вам 
необ хідно:
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 - Увійти до Enter EXIM®; 
 - Обрати в меню «Налаштування  Профіль користувача» (мал. 12.2).

Тут Ви можете переглянути і відредагувати доступні значення профілю – паспортні та 
контактні дані. Для редагування доступні контактні координати, фінансові дані, ім’я ла-
тиною та інша інформація, яка може змінюватися.

Паспортні дані

Мал. 12.2

12.4. Мої налаштування

Для зручності користування Enter EXIM® Ви можете приховувати певні його функції (шаб-
лони, прострочені картки, закриті рахунки, закриті продукти) (мал. 12.3).

Мал. 12.3

12.5. Закладки

Цей підрозділ Інтернет-банкінгу дозволяє формувати персональне меню швидкого дос-
тупу до функцій, якими Ви користуєтесь найчастіше. 

За допомогою закладок можна налаштовувати швидкий доступ до 5 пунктів меню Enter 
EXIM® (мал. 12.4, 12.5). Після того як Ви оберете необхідні закладки та натиснете на кнопку 
«Зберегти», вони стануть доступними в розділі «Початок» (обрані закладки з’являються 
у верхній частині екрана під назвами розділів Enter EXIM®).
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Закладки

Мал. 12.4

Мал. 12.5



Enter EXIM

bank.eximb.com

13 Контактні  
телефони

http://bank.eximb.com


1. Загальна інформація 7 86 9 10 11 12 132 3 4 5

Інструкція з використання Інтернет-банкінгу Enter EXIM® 71Інструкція з використання Інтернет-банкінгу Enter EXIM® 71

21 3 4 5 6 7 8 9 10 1111 13. Контактні телефони12

Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо використання Enter EXIM® або Ви хочете діз-
натись більше про послуги АТ «Укрексімбанк», телефонуйте до нашого цілодобового 
Контакт-центру:

0-800-50-44-50
(усі дзвінки по Україні безкоштовні, крім дзвінків з мобільних телефонів)

0-44-247-38-38 
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