Ръководство на потребителя
Мобилно приложение - Allianz М-bank
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1. Интернет и мобилно банкиране
Allianz E-Bank и Allianz M-Bank са неизменно свързани. Мобилното приложение
може да се използва, само когато имате регистрирано интернет банкиране,
независимо дали е пасивно (само за справки) или активно (с права за нареждане на
преводи), тъй като с него достъпвате вашия профил там. Всички функционалности
в мобилното приложение са производни на функционалности в интернет
банкирането, което позволява да се възползвате от онлайн услугите на банката по
удобен и бърз начин, навсякъде и по всяко време.
Вече не е необходимо да се съобразявате с това дали имате достъп до
компютър, стига да имате мобилно устройство и активна интернет връзка, може
да банкирате в движение – направо в магазина може да проверите в коя ваша карта,
колко пари има налични и при необходимост да си прехвърляте средства от една
сметка в друга.
Корпоративни клиенти могат да запазят попълнено платежно или да
заредят масов файл в Allianz E-Bank, които в последствие могат да бъдат
потвърдени от съответните пълномощници през Allianz M-Bank в удобно за тях
място и време.
Ако плащате вашите задължения през интернет банкирането, през
мобилното приложение също имате достъп до запазените от вас контрагенти и
можете веднага да проверите и да платите текущите ви задължения.
Също така, с помощта на виртуалните карти може да намерите къде около
вас се намира най-удобния и близък клон на банката или банкомат, от който може да
теглите.
Подробна информация за всяка функционалност на Allianz M-Bank може да
намерите в точка 4 „Менюта“.

2. Регистрация
За да може да използвате приложението е необходимо да сте регистрирани
за интернет банкирането на Алианц Банк България, което може да направите тук.
Ако вече имате регистрация в Allianz E-bank, следващата стъпка е да
регистрирате вашето мобилно устройство в меню „Настройки”, подменю
„Регистрирация за Мобилно банкиране”.
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Запознайте се с общите условия и добавете вашето устройство, като му
дадете избрано от вас име (не е необходимо въведените символи да са част от
хардуерните детаили на устройството, а текст, чрез който ще различавате
устройствата, ако имате повече от едно). Могат да се добавят неограничен брой
мобилни устройства.

След като въведете име на устройството, ще се изведе четирицифрен
еднократен код, който ще ви трябва при първото влизане в мобилното
приложение. Кодът е валиден 5 минути.

При успешен вход в приложението, регистрацията на устройството
приключва.
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3. Вход
След като свалите (за Android от Google Play Store или
от App Store за IOS) и инсталирате приложението,
стартирайте приложението от вашето мобилно
устройство.

Въведете вашето потребителско име и парола, които ползвате за вашия
профил в интернет банкирането. В случай, че сте добавили вашето устройство в
интернет банкирането, ще се изведе прозорец на екрана на устройството, който
изисква въвеждането на четирицифрения код. Въведете го и с това окончателно
приключва регистрацията на устройството ви.

В случай, че ползвате токен устройство като
начин на идентификация в интернет банкирането имате
въможност да го използвате при вход и в мобилното
приложение с въвеждането на еднократен код.
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Ако вашето устройство е „rooted” или “jail-broken”
(устройства, на които са премахнати ограничения,
наложени от мобилния оператор или производителя на
устройството, без тяхно одобрение), при всяко
стартиране
на
приложението
ще
ви
изкача
предупредително съобщение, което ви алармира, че
устройството е в такъв режим и след съгласие с
условията, може да използвате мобилното приложение.

Банката не носи отговорност за финансови операции,
осъществени през устройство в такъв режим.

4. Менюта

4.1 Сметки
В меню „Сметки” виждате всички ваши сметки като клиент на банката с
техния IBAN и наличност към момента.
За по-подробна информация, можете да натиснете избрана от вас сметка,
което ще ви отведе до меню „Състояние на сметка”, където виждате
разполагаемост по сметката, минимално салдо и блокирани суми по сметката. С
приплъзване на екрана или чрез стрелката може да преминавате и през другите си
сметки.
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Може да проследите движенията по сметката като заложите времеви
период през филтъра.
Извежда се информация за датата, вида превод, сума на превода, основание на
превода и към коя сметка и контрагент е нареден или получен превода.

4.2 Преводи
Ако имате активно банкиране (имате права да нареждате преводи) и
използвате токен устройство за достъп до интернет банкирането на Банката,
потвърждаването на всяка финансова операция в мобилното приложение става
чрез въвеждането на Еднократен код (комбинацията от ПИН и еднократната
парола от токена).
За превод на стойност 30,000 лв и повече е необходимо попълване на
Декларация за произход на паричните средства, което може да направите
дистанционно през интернет банкирането на Алианц Банк България.

4.2.1 „Между мои сметки”
Тук може да наредите преводи между свои сметки
в Алианц Банк България. С приплъзване или чрез
стрелките избирате между кои ваши сметки (в една и
съща валута) да прехвърлите пари. Изписвате сумата,
която желаете да прехвърлите, основание за превода и
натискате бутон „Потвърди”.
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В
изкочилия
прозорец
въвеждате Еднократен код – вашият
ПИН код, който използвате с токън
устройството
и
еднократната
парола от токен устройството,
слято. И с бутон „Потвърди”
завършвате нареждането.

След потвърждаване на нареден превод, ще бъдете
отведени автоматично до меню „Наредени преводи”,
където можете да проследите неговата обработка и
статус.

4.2.2 „На посочен IBAN”

Това меню е еквивалентно на меню „Кредитен
превод“
в
интернет
банкирането.
Имате
възможност да наредите както вътрешнобанкови,
така и междубанкови преводи към банки в страната.
Избирате ваша сметка (само в лева), въвеждате IBAN
на сметката, към която искате да преведете пари,
име на получателя, сума на превода, основание и
избирате тип на превода – стандартен (БИСЕРА) или
РИНГС. Потвърждавате (бутонът става активен
след попълване на всички полета).
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4.2.3 „Валутен превод”
Може
да
наредите
вътрешнобанков превод във лева
или валута.
В случай, че двете сметки в
превода са в две различни валути, се
извършва
превалутиране
по
търговския курс на банката към
момента на превода .

*Междубанкови преводи във валута може само да потвърдите в меню „Чакащи подпис”, след като
сте попълнили и запазили платежното в интернет банкирането.

4.2.4 „Зареждане на макет”
В това меню виждате списък с вече запазени от вас макети от интернет
банкирането на Банката. Натискате избрания от вас макет и потвърждавате
превода по познатия начин.

*Макети не могат да се създават през мобилното приложение.
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4.2.5 „Чакащи подпис”
Тук виждате всички преводи, които сте създали и запазили през интернет
банкирането, но все още не са подписани. Имате възможност да изберете
документ, който да подпишете или откажете (анулирате) чрез натискане на
съответния бутон.

4.2.6 „Наредени преводи”
Чрез филтър за търсене, в това подменю можете да намерите всички
наредени /подписани документи, по всички сметки, до които имате достъп в Allianz
E-bank.
Въведете периода, за който искате да направите справка и ще се
визуализират всички наредени преводи за посочения период с информация за
датата, вида превод, сума на превода, основание на превода, от и към коя сметка и
контрагент е нареден или получен превода, както и статус на превода.
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4.3 Услуги
4.3.1 „Задължения”
Тук може да видите вашите текущи задължения към всички доставчици на
комунални услуги, които сте запазили като контрагенти във вашето интернет
банкиране. Маркирате задълженията, които искате да платите и потвърждавате.
После избирате от коя ваша сметка искате да платите и потвърждавате.

4.3.2 „Застраховки”
Чрез подменю „Застраховки” имате възможност да заплащате вашите
дължими вноски по застраховки към застрахователно дружество от групата на
Алианц България Холдинг.
За всяка вноска се визуализира информация за датата на падеж, номер на
полица, дължимата сума и сметка, име на застрахователното дружество, към
което е дължима вноската.
Маркирате вноската, която искате да платите, потвърждавате, избирате
метод на плащане (Валута или лева) и натискате активния вече бутон „Потвърди“.
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4.3.3 „Карти”
Това подменю предоставя актуална информация за всички притежавани от
Вас дебитни и кредитни карти, а именно:
- Наличност по сметката, към която е картата
- Срок на валидност
- Блокирани суми

- Име върху картата
- Вид на картата според продукта
- Статус на картата

4.3.4 „Нова дебитна карта”
С мобилното приложение Allianz M-bank имате възможност да заявите нова
дебитна карта към ваша сметка, без да е необходимо да посещавате офис на
банката.
Необходимо е предварително да се запознаете с Общи условия за издаване и
използване на електронен платежен инструмент – международна дебитна банкова
платежна карта на Алианц Банк България.
За да пуснете заявка за нова
дебитна карта е необходимо да
изберете към коя ваша сметка да
бъде издадена.
Да избрете типа карта от
двата възможни бранда.
Изписвате името си с
латински букви, така както искате
да е изписано на картата. Има
ограничение от 21 символа.
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От падащото меню избирате
удобен за вас офис на Алианц Банк,
където да получите картата.
Ако желаете да получавате
месечно извлечение по новата си
карта, може да изберете един от
двата предложени метода или и
двата.
Ако изберете да получавате
извлечения на email адрес е необходимо
да го изпишете.
Последната стъпка е да
маркирате
декларацията
за
верността на попълнените от вас
данни и че сте запознати и съгласни с
общите условия.

След което, да натиснете бутон „Потвърди”.

4.3.5 „Теглене на каса”
Може да пуснете заявление за
теглене на каса, като въведете
желаната сума и изберете валута.

След това от падащото меню
избирате удобен за вас офис на
Банката, в който да изтеглите сумата
и избрана от вас дата на теглене. Ако
имате забележки или уточнения, може
да ги напишете в поле „Забележки”.
Накрая потвърждавате и заявката
бива изпратена към избрания от вас
клон на Банката.

4.3.6 „Обмяна на валута”
Това меню предлага обмяна на валута между две ваши сметки. Покупкопродажбата на валута може да се осъществи по търговския курс на банката за деня
или по преференциален курс, който се договаря с банков дилър. Посочените сметки
може да са в две от следните валути: BGN, EUR, USD, GBP, CHF,JPY, DKK, NOK и SEK.
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При продажба на валута
в поле „Задължете сметка”
избирате сметка – валутна или
в лева, от която ще продадете
посоченият
брой
валутни
единици, въведени в полето
отдолу. В поле „Заверете
сметка” посочете сметката,
по
която
ще
постъпи
стойността на продадената
от Вас валута. Необходимо е да
маркирате опция „Продавам”.

При покупка на валута в поле „Задължете
сметка” избирате сметката, от която ще закупите
посочения брой валутни единци, въведени в полето
отдолу. В поле „Заверете сметка” посочвате сметката,
по която ще постъпят закупения брой валутни
единици. Необходимо е да маркирате опция „Купувам”.
Потвърждаватe обмяната с бутон „Потвърди” и
еднократна парола.

Справка за валутния курс на банката за деня
можете да видите в меню Справки, подменю Валутни
курсове (4.4.3).

4.4 Информация
4.4.1 „Новини“
Тук можете да намерите списък с актуални новини и
промоции от Банката. Цялата новина може да прегледате като
натиснете върху нея.
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4.4.2 „Офиси и банкомати“
В това меню има два активни бутона:
Офиси – чрез GPS-а на вашето мобилно устройство
и геолокация се визуализира карта с разположението на
всички офиси на Банката в страната, с вашето текущо
разположение, за да можете да намерите най-близкия и
удобен за вас банков клон при нужда.
При натискане на някой от маркерите на клоновете, се
отваря прозорче с името на банковата локация и точния
адрес.
В „още информация“ ще намерите работно време на
конкретния офис и телефон за връзка, който може да
наберете просто като го натиснете.

Банкомати – тук отново виждате вашето
разположение на картата, заедно с маркираните
местополжения на АТМ устройствата на Алианц Банк
България (син маркер) и АТМ устройствата на Уникредит
Булбанк (червен маркер).

*За да може да влезете в тези менюта, е необходимо да сте активирали геолокация/GPS на вашето
мобилно устройство.
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4.4.3 „Валутни курсове“
Това подменю дава информация за обменните нива на валутните курсове на
банката за текуща или минала дата, която може да изберете чрез филтъра.

4.4.4 „Настройки“
В меня настройки има няколко подменюта:
Език – настройка за езика, можете да промените от български на английски и
обратно. (ако имате пасивно банкиране и нямате право да нареждате преводи ще
виждате само това подменю)
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Нов ПИН на токен устройство – тази функционалност ви позволява да
зададете нов ПИН код за вашето токен устройство. И в двете полета въвеждате
желаният от вас нов ПИН (винаги 4-цифрен) и натискате „Потвърди“, като
затвърждавате с еднократна парола, използвайки стария си ПИН код, след което
работната ви сесия ще бъде прекратена.

Блокиране на токен устройство – Тук имате възможността да блокирате
вашето токен устройство по ваша преценка (например, но не само, ако то бъде
загубено или откраднато).
В първото поле е изписан номерът на вашето токен устройство, който се
намира на гърба му. А във второто, изписвате причина за блокирането на токен-а.
Като потвърдите, токен устройството ще бъде блокирано.
За да се отблокира вашето токен устройство е необходимо да посетите
удобен за вас офис на Алианц Банк България и да заявите отблокирането на
устройството.
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4.4.5 „Смяна на клиент“
От това меню виждате към кои клиенти имате достъп от вашият профил в
интернет банирането и съответно да превключите към някой от тях, като
натиснете избрания и потвърдите.

5. Техническите изисквания
Allianz M-bank е разработено за двете най-популярни платформи – Android и
IOS. Минималните изисквания за мобилните устройства са следните:
Android



ARMv7/x86 processor with vector FPU, minimum 550MHz, OpenGL ES 2.0,
H.264 and ACC HW decoders
Android™ 4.0 and above



iOS 8 and above

iOS

За да функционира мобилното приложение е необходимо да имате
постоянна интернет връзка, когато го използвате.

