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1. Загальний опис 
 

Усі користувачі системи Forward online мають доступ до передбаченого 

функціоналу системи, а саме: 

 Реєстрація – кожен клієнт Банку, у якого є відкриті рахунки або він є держателем 

пластикової картки, може самостійно і за власним бажанням зареєструвати себе 

як користувача системи Forward online та мати доступ до функціоналу системи. 

 Аутентифікація – перед тим як отримати доступ до функціоналу системи Forward 

online, кожен зареєстрований у системі клієнт має пройти процес ідентифікації як 

користувач системи Forward online і увійти в особистий кабінет в системі. 

 Перегляд рахунків та карток – кожен користувач системи Forward online має 

можливість переглянути свої кредитні/депозитні/поточні (за наявності) рахунки 

(залишки та деякі параметри рахунку), а також переглянути інформацію щодо 

своїх карткових  (за наявністю) рахунків (карток). 

 Формування платежів – кожен користувач системи Forward online має можливість 

здійснити перекази коштів зі свого поточного/карткового рахунку (за наявності). 

2. Реєстрація 

2.1. Початкова ідентифікація клієнта у системі Forward online 

Для початку процесу реєстрації клієнт банку має ввести у відповідну форму номер 

телефону та натиснути кнопку «Підтвердити». 

 
Рис. 1.1 Введення номеру телефону 

Ввести дату народження. 

Встановити позначку в чек-боксі «Я підтверджую, що є власником рахунку та 

ознайомлений з правилами використання інтернет банкінгу».  

Натиснути кнопку «Підтвердити». 



Система Forward online                                                                                                                           Інструкція користувача – версія 1.22 

© Всі права належать ТОВ «УНІТІ-БАРС»                                                                                                                                                                                7 

 

 
Рис. 1.2 Форма ідентифікації клієнта (1) 

 
На вказаний номер телефону надійде СМС.  
Ввести OTP-пароль з СМС. 
Натиснути кнопку «Підтвердити».  
 

 
Рис. 1.3 Введення OTP-паролю з СМС 

 
 
 
Ввести пароль у відповідності до вимог паролю. 
Ввести повторно пароль. 
Натиснути кнопку «Підтвердити». 
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Рис. 1.4 Створення паролю 

 

Вимоги до Паролю 

а) довжина не менше 8 символів; 

б) наявність маленької літери (лише латинські літери a…z); 

в) наявність великої літери (лише латинські літери A…Z); 

г) наявність цифри; 

д) наявність спец. символу. 

Пароль повинен задовольняти критерію а) та мінімум трьом критеріям з б), в), г), д). 

Якщо пароль, який введе користувач, не відповідатиме вимогам до створення Паролю 

або значення, які введено у поля «Пароль» та «Підтвердження паролю», не 

співпадатимуть, то у цьому випадку користувач буде проінформований про це 

відповідним повідомленням і буде необхідно повторно ввести дані у поля «Пароль» 

та/або «Підтвердження паролю». 

 

 

2.2. Введена клієнтом інформація знайдена у банківських системах 

Якщо параметри ідентифікаційних даних було знайдено в банківських системах і 

однозначно дозволили ідентифікувати клієнта, то відбувається додаткова перевірка чи 

не був клієнт зареєстрований раніше у системі Forward online.  

 

За ідентифікаційними даними у банківських системах відшукується номер 

мобільного телефону клієнта. За цим номером телефону відбувається додаткова 

перевірка через OTP СМС: на визначений номер мобільного телефону клієнта 

відправляється одноразовий пароль, який необхідно ввести у відповідну форму (Рис.1.5).  
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Рис. 1.5 Підтвердження паролю  

 

Якщо СМС з OTP-паролем не надійшло, є можливість повторного запиту паролю через 60 

секунд. Для цього необхідно натиснути на посилання надіслати повторно. З’явиться 

відповідне повідомлення. 

 
 

Необхідно ввести отриманий пароль. Якщо пароль введено некоректно, користувач 

отримує повідомлення про помилку «Код підтвердження неправильний. Залишилося 

спроб 2» (Рис. 1.6) і до лічильника спроб додається 1. 

 

 
Рис. 1.6 Повідомлення про неправильно введений OTP пароль 

 

Якщо пароль введено некоректно 3 (три) рази, то можливість реєстрації за введеними 

ідентифікаційними даними буде перерваний і процес реєстрації розпочинається з самого 

початку.  

 

Якщо пароль введено правильно не більше ніж за 3 спроби, тоді ідентифікація 

вважається успішною і користувач може продовжити процес реєстрації. Лічильник спроб 

скидається до 0.  
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2.3. Введена клієнтом інформація не знайдена у банківських системах 

Якщо за ідентифікаційними даними не вдалося ідентифікувати клієнта у 

банківських системах, то він отримує повідомлення про те, що його дані не знайдені в 

системі (Рис. 1.7): 

 
Рис. 1.7 Повідомлення про відсутність інформації в банківських 
системах 

 

Після чого клієнт має змогу розпочати процес реєстрації з самого початку. 

 

Якщо з певних причин пошук ідентифікаційних даних не є можливим у банківських 

системах, то користувач отримає відповідне повідомлення (Рис. 1.8): 

 

 
Рис. 1.8 Повідомлення 

 

Після чого клієнт буде переведений на сторінку з формою, яка зображена на Рис. 1.2. 

 

2.4. Успішна реєстрація 

Після створення Паролю, що відповідає відповідним вимогам, користувач отримує 

повідомлення, що реєстрація проведена успішно і він може зайти в систему Forward 

online. 

3. Авторизація  
Авторизація користувача в системі Forward Online виконується 2 способами: 

 За QR-кодом  

 За телефоном   
 

3.1. Авторизація «За QR-кодом» в системі Forward Online WEB  

Для входу в систему Forward Online WEB є можливість авторизації за допомогою 
QR-коду. Для цього користувачу необхідно обрати тип авторизації QR-код, бути 
авторизованим у мобільному додатку Forward Online, та за допомогою камери телефону 
сканувати QR-код. 
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Рис. 1.9 Форма для входу в систему Forward online «За QR-кодом» 

 
Перехід до сканування QR-коду зображено на Рис.1.10. 

 

Рис. 1.10 Перехід до сканування QR-коду 

 
Після сканування QR-коду за допомогою функції в мобільному додатку системи Forward 

online користувач потрапляє в систему Forward online WEB на Головну сторінку.    
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3.2. Авторизація за допомогою QR-коду у BankID 

Вхід до мобільного банкінгу Forward Online можуть здійснити всі зареєстровані 

користувачі шляхом введення обов’язкової інформації на формі авторизації. Користувач 

зможе виконати авторизацію у BankID НБУ за допомогою опції сканування QR-коду. 

Для того, щоб пройти авторизацію у BankID НБУ, користувач має бути: 

 зареєстрованим користувачем мобільного додатку Forward Online та діючим 

клієнтом Банку «Форвард»; 

 мати підключення до мережі Інтернет 

При використанні такого способу ідентифікації від користувача, може бути наданий 

доступ до його даних відповідно до специфікації BankID НБУ, наприклад:  

 ім’я, прізвище, по батькові;   

 стать; 

 дата народження;  

 ідентифікаційний номер;  

 адреса реєстрації;  

 номер телефону;  

 e-mail. 

Відповідно до системи/додатку, де користувач хоче бути ідентифікований за допомогою 

BankID НБУ буде наступна схема ідентифікації: 

 перейшовши з порталу послуг за відповідним посиланням та позначкою  

(Ідентифікація за BankID НБУ) необхідно обрати банк з переліку можливих 

(Рис.1.11) 
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Рис. 1.11 Перелік банків для вибору, ідентифікація за BankID 

 

Після вибору відповідного банку можна обрати авторизацію:  

 За логіном  

 За QR-кодом 

 

Для авторизації «За QR-кодом» необхідно сканувати QR-код за допомогою мобільного 

додатку Forward Online. 

 

Рис. 1.12 Авторизація «За QR-кодом»   
 

Перехід до сканування QR-коду зображено на Рис.1.13. 
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Рис. 1.13 Перехід до сканування QR-коду 

 

Для авторизації «За логіном» необхідно ввести діючий логін та пароль користувача 

системи Forward Online.  
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Рис. 1.14 Авторизація «За логіном» 

 

Рис. 1.15 Повідомлення про успішність запиту на авторизацію  
 

Після проходження авторизації за QR-кодом, у користувача на мобільному пристрої 

з'явиться екран для підтвердження передачі своїх даних.  

 

Рис. 1.16 Запит авторизації  
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При натисненні кнопки «Скасувати» операція ідентифікації скасовується.  

При натисненні кнопки «Підтвердити» система запустить механізм отримання даних: 

виконає запит у БД Банку щодо можливості надання даних за таким контрагентом, якщо 

така можливість є – відбере необхідні дані з БД та відправить їх до BankID НБУ. 

 

Рис. 1.17 Підтвердження запиту на авторизацію 

 

Для реалізації, авторизації за допомогою QR-коду у BankID та WEB-версії Системи, зі 

сторони Банку створено статичну HTML-сторінку на окремому домені, на яку перейде 

користувач при натисканні на QR-код, у разі відсутності в нього мобільного додатку, або, 

якщо він натиснув на QR-код у браузері.  

На сторінці розміщені посилання на мобільний додаток Forward Online (Google Play та 

App Store). 



Система Forward online                                                                                                                           Інструкція користувача – версія 1.22 

© Всі права належать ТОВ «УНІТІ-БАРС»                                                                                                                                                                                17 

 

 

Рис. 1.18 Статична HTML сторінка 

 

3.3. Авторизація «За телефоном» 

Для початку процесу авторизації «За телефоном» користувач повинен ввести свій 

номер телефону (Рис. 1.19). 

 

 
Рис. 1.19 Форма для входу в систему Forward online «За телефоном» 

 
Після чого ввести свій діючий пароль від онлайн-банкінгу.  

Натиснути кнопку «Підтвердити». 
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Рис. 1.20 Введення паролю 

 

Після коректного введення Паролю з'являється вікно додаткової перевірки через OTP-

пароль: на номер мобільного телефону клієнта відправляється одноразовий пароль, 

який необхідно ввести у відповідну форму (Рис. 1.21). 

 

 

Рис. 1.21 Підтвердження паролю 
 

 

3.4. Перевірка Паролю 

Після введення користувачем номеру телефона і Паролю відбувається пошук 

користувача в системі Forward online та відповідного значення Паролю.  
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3.4.1. Неправильно введений пароль / користувач заблокований 

Якщо неправильно ввести Пароль (користувач з даним номером телефону  

присутній у системі Forward online, але Пароль не співпадає), то з'являється 

повідомлення про помилку: "Неправильний пароль. Залишилося спроб: 2" (Рис. 1.22).  

 

 
Рис. 1.22 Повідомлення у разі введення неправильного паролю 

 

Кількість спроб введення неправильного паролю: 3.  

Після третьої невдалої спроби відбувається блокування користувача і відображається 

повідомлення про помилку: «Користувач заблокований на 15 хвилин. До кінця 

залишилось: ___» (Рис. 1.23). 

 

 
Рис. 1.23 Повідомлення у разі введення неправильного паролю три 
рази 

 

У цьому випадку авторизація впродовж наступних 15 хвилин для цього користувача буде 

недоступною, якщо він не скористався формою для відновлення доступу до системи 

натиснувши посилання: забули пароль ?  

 

 
Рис. 1.24 Перехід до форми відновлення доступу 
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Якщо користувач заблокований через неправильне введення паролю, то при наступних 

спробах авторизації (введення Паролю) з'являється повідомлення: «Користувач 

заблокований на 15 хвилин: До кінця залишилось:  ___» (Рис. 1.25). 

  

 
Рис. 1.25 Повідомлення у разі спроб входу до системи після 
блокування за неправильним паролем 

 

3.4.2. Правильно введений Пароль 

Якщо Пароль введений вірно та користувач не є заблокованим,  скидаємо значення 

лічильника неправильно введених паролів на 0.  

 

 
Рис. 1.26 Пароль введений вірно  

 
Після коректного введення Паролю з'являється вікно додаткової перевірки через OTP-

пароль: на номер мобільного телефону клієнта відправляється одноразовий пароль, 

який необхідно ввести у відповідну форму (Рис. 1.27). 
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Рис. 1.27 Підтвердження паролю 

 

Якщо СМС з OTP-паролем не надійшло, є можливість повторного запиту паролю через 60 

секунд. Для цього необхідно натиснути на посилання надіслати повторно.  

З’явиться відповідне повідомлення. 

 
 

Необхідно ввести отриманий пароль. Якщо OTP-пароль введено некоректно, то 

користувач отримує про повідомлення про помилку «Код підтвердження неправильний. 

Залишилося спроб: 2.» (Рис. 1.28). До лічильника спроб додається 1. 

 

 
Рис. 1.28 Повідомлення про неправильно введений OTP-пароль 

 

Якщо OTP-пароль введено некоректно 3 (три) рази, то можливість входу до системи 

Froward online буде перервана і процес автентифікації розпочинається з самого початку 

(пункт 3).  

 

Якщо OTP-пароль введено правильно не більше ніж за 3 (три) спроби, тоді 

автентифікація вважається успішною і користувач може побачити Головну сторінку 

системи Forward online. 
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3.5. Відновлення доступу до системи Forward online / зміна діючого 

Паролю 
У випадку, якщо користувач не може пригадати свій Пароль або був заблокований 

через неправильне введення Паролю, є можливість відновлення доступу до системи. 

 

3.5.1. Відновлення доступу до системи через форму  

Необхідно натиснути на посилання: забули пароль?  

 

 
Рис. 1.29 Перехід до форми відновлення доступу 

 

Користувач буде направлений на форму для відновлення доступу до системи.  

 

 
Рис. 1.30 Перехід до вибору способу відновлення доступу до облікового 

запису 
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На формі відновлення доступу необхідно обрати один з варіантів: 

 За номером рахунку; 

 За номером картки; 

 За номером договору.  

 

 
Рис. 1.31 Перехід до вибору способу відновлення доступу до облікового 

запису 

Відновлення доступу «За номером рахунку» 
Необхідно обрати опцію «За номером рахунку». 

Ввести номер рахунку у форматі IBAN. 

Натиснути кнопку «Підтвердити». 

 

 
Рис. 1.32 Відновлення доступу «За номером рахунку» 
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Відновлення доступу «За номером картки» 
Необхідно обрати опцію «За номером картки». 

Ввести номер картки Forward Bank. 

Натиснути кнопку «Підтвердити». 

 

 
Рис. 1.33 Відновлення доступу за номером картки 

 

Відновлення доступу «За номером договору» 
Необхідно обрати опцію «За номером договору. 

Ввести номер договору. 

Натиснути кнопку «Підтвердити». 
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Рис. 1.34 Відновлення доступу «За номером договору» 

В полі «День народження» ввести дату народження. 

Натиснути кнопку «Підтвердити».  

 

 
Рис. 1.35 Введення дати народження 

 
Виконується перевірка користувача через OTP СМС: на визначений номер мобільного 

телефону клієнта відправляється одноразовий пароль, який необхідно ввести у 

відповідну форму. Натиснути кнопку «Підтвердити». 
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Рис. 1.36 Введення OTP-паролю з СМС  

 
Після успішного введення паролю з СМС-повідомлення користувач направляється на 

форму, є можливість створення нового паролю.  

Ввести свій новий пароль. 

Ввести повторно свій пароль.  

Натиснути кнопку «Підтвердити».   

 

 
Рис. 1.37 Форма створення паролю при відновленні доступу до 

системи  

Якщо пароль, який введе користувач, не відповідатиме вимогам до створення Паролю 

або значення, які введено у поля «Пароль» та «Підтвердіть пароль», не співпадатимуть, 
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то користувач буде проінформований про це відповідним повідомленням. Необхідно 

повторно ввести дані у поля «Пароль» та/або «Підтвердіть пароль». 

 

Створивши новий Пароль користувач зможе увійти в систему Forward online. 

 

3.5.2. Зміна діючого Паролю з ініціативи користувача 

Якщо користувач виявить бажання змінити свій Пароль доступу до системи, тоді 
авторизувавшись у системі користувач має зробити відповідні налаштування по зміні 
Паролю у своєму кабінеті в системі Forward online. 

 
Рис. 1.38 Зміна паролю 
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4. Головна сторінка  

На Головній сторінці користувача відображається інформація по рахунках, картках, 

кредитах, депозитах, переказах, оплаті послуг (Рис. 1.39).   

 
Рис. 1.39 Головна сторінка  

 

1 – Логотип Forward Bank;   

2 – Головна – Головна сторінка системи Forward Bank;   

3 – Картки – перегляд інформації по картках користувача;   

4 – Кредити – замовлення кредиту; перегляд інформації по кредитах користувача;   

5 – Рахунки – перегляд, друк інформації по рахунках користувача;   
6 – Депозити – оформлення депозиту; перегляд інформації по депозитах Клієнта;    
7 – Перекази – формування платежів;    

8 – Відділення – доступ до карти з місцезнаходженням відділень Forward Bank;         
9 – Історія – історія всіх платежів користувача;   

10 – Оплата послуг – оплата мобільного зв’язку;  
11 – Зворотній зв'язок – кнопка для зворотнього зв’язку з банком;  
12 – Кешбек – кешбек по операціях; 
13 – У відділенні/По валютах – курс обміну валют; 
14 – відображення курсів валют; 

15 – функція зміни мови інтерфейсу; 

16 – кнопка «Повідомлення» – перехід до перегляду маркетингових та сервісних 

повідомлень банку; 

17 – привітання користувача; 
18 – профіль користувача – «Налаштування» (можливість зміни паролю), «Вихід»; 
19 – розділ «Останні платежі» – відображення останніх платежів користувача (переказ 
коштів; поповнення депозиту; погашення кредиту); 
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20 – кнопка «Показати всі» – показати всі платежі;  
21 – розділ «Пропозиції»; 
22 – кнопка «Показати всі» – показати всі пропозиції;  
23 – розділ «Популярні шаблони» – відображення шаблонів переказів, які найчастіше 
використовуються. 
24 – кнопка «Показати всі» – показати всі шаблони; 
25 – розділ «Новини» – відображення новин користувача.  
 

4.1. Останні платежі 

На Головній сторінці, у розділі «Останні платежі», відображається 5 останніх 
платежів користувача (переказ грошових коштів; поповнення депозиту; погашення 
кредиту) Рис. 1.40. Для перегляду всіх платежів необхідно натиснути кнопку «Показати 
всі».    
 

 
Рис. 1.40 Останні платежі   

 
Здійсниться перехід на сторінку «Історія», де відображаються всі платежі. 
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Рис. 1.41 Всі платежі   

 

4.2. Популярні шаблони  

Відображення шаблонів переказів коштів, які найчастіше використовуються 
користувачем (Рис. 1.42). 

 

 
Рис. 1.42 Популярні шаблони    

 

Для перегляду всіх платежів необхідно натиснути кнопку «Показати всі».    
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Рис. 1.43 Всі шаблони     

 

1 – кнопка створення платежу відповідно шаблону 

2 – кнопка видалення шаблону 
 

4.3. Новини 

Новини відображаються в правій частині Головної сторінки системи (Рис. 1.44).  
Якщо новина відображається в згорнутому вигляді необхідно натиснути на посилання 
«розгорнути». 
 

 
Рис. 1.44 Новини   
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4.4. Зворотній зв'язок 

Для зв’язку користувача з банком, у разі виникнення питань щодо роботи системи, 

передбачена кнопка . 

У вікні функції містяться наступні вкладки: 

 Популярні питання 

 Задати питання 

 Замовити дзвінок 

 Контакт-центр 

Популярні питання 
У формі даної вкладки відображаються популярні питання користувачів системи за 
категоріями. Для розгортання/згортання відповіді на питання необхідно натискати 
кнопки 1 та 2 відповідно (Рис. 1.45).  

 
Рис. 1.45 Вкладка «Популярні питання» 

 
Задати питання 
Форма для зв’язку з банком у письмовому вигляді. На формі зв’язку користувачу 
необхідно вказати свій email, обрати тип звернення з довідника, ввести текст 
повідомлення. Також можна додати файл встановленого формату та розміру. Після чого 
натиснути кнопку «Відправити». В результаті співробітником банку буде надано 
письмову відповідь користувачу на вказаний email.      
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Рис. 1.46 Вкладка «Задати питання» 

 
Замовити дзвінок 
Для замовлення дзвінка необхідно натиснути вкладку «Замовити дзвінок», обрати час 
дзвінка та натиснути кнопку «Відправити». В результаті співробітником банку буде 
здійснено дзвінок користувачу у вказаний час.   
 

 
Рис. 1.47 Вкладка «Замовити дзвінок» 

 
Контакт-центр 
У вікні вкладки «Контакт-цент» міститься інформація щодо можливих варіантів зв’язку 
користувача з банком: номери телефонів, email, Skype, Telegram.    
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Рис. 1.48 Вкладка «Контакт-центр» 

 
 

4.5. Повідомлення  

Для перегляду маркетингових та сервісних повідомлень системи клієнту необхідно 
натиснути на кнопку «Повідомлення» у верхній частині Головної сторінки системи. 
 

 
Рис. 1.49 Повідомлення  
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Відкриється сторінка «Повідомлення», яка містить наступні вкладки:  

 «Пропозиції» - маркетингові повідомлення; 

 «Архів» - архів повідомлень;  

 «Сервісні» - сервісні повідомлення.  
Для більш детального перегляду потрібно обрати необхідне повідомлення та натиснути 
на текст «дізнатись більше…».  
 

 
Рис. 1.50 Повідомлення  

 
Після чого натиснути кнопку «Так» для підтвердження.   
 

 
Рис. 1.51 Підтвердження 
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Після перегляду, повідомлення буде позначено зеленим кольором, як прочитане.  
 
Прочитані повідомлення по закінченні терміну переміщуються в архів. 
 

5. Картки 

Після входу в систему Forward online користувач отримує доступ для перегляду 

інформації по своїм карткам.  
 

5.1. Відображення карткових рахунків  

Після входу в систему Forward online (Web) користувач для перегляду інформації по 

картковим рахункам натискає на пункт «Картки». Після цього користувач на екрані може 

переглянути перелік своїх діючих Карток (Рис. 1.52). 

Інформація відображається стисло (користувач бачить зображення картки, номер 

картки (зі знаками «*» замість деяких цифр, термін дії та залишок по ній, статус: 

діюча/заблокована).  

Для перегляду більш детальної інформації користувач натискає на зображення 

обраної картки.  

  

 

Рис. 1.52 Стисле відображення інформації по картках у Web 

 
Приклад розгорнутого  відображення інформації по картці у Web (статус «діюча») на Рис. 1.53. 
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Рис. 1.53 Розгорнуте відображення інформації по картці у Web (статус «діюча»)  

 

Приклад розгорнутого  відображення інформації по картці у Web (статус «заблокована») 
на Рис. 1.54. 
 

 
Рис. 1.54 Розгорнуте відображення інформації по картці у Web (статус заблокована)  
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5.2. Історія операцій 

В розділі «Активність» відображається історія операцій по обраній картці. 

Міститься  наступна Інформація по операції: дата та назва операції, рахунок/картка 

отримувача, сума операції, валюта операції.  

 
Рис. 1.55 Історія операцій 

 
Існує можливість формування історії операцій за певний період. Необхідно 

натиснути кнопку (Рис. 1.55). 

В наступному вікні обрати період:  

 День; 

 Тиждень; 

 Місяць; 

 Квартал. 

Або вказати довільний період. Натиснути кнопку «ОК». 
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Рис. 1.56 Вибір періоду історії операцій 

В результаті буде відображено історію операцій по картці за вказаний період. 

5.3. Відображення повного номеру карти 

Спочатку номери карт відображаються в замаскованому вигляді. Необхідно 

натиснути на зображення обраної картки.  

 

Рис. 1.57 Вибір карти  
 

Відображається обрана карта. Номер карти також в замаскованому вигляді.   

Необхідно натиснути на замаскований номер карти.  
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Рис. 1.58 Замаскований номер карти 

 

В результаті показується повний номер карти і одночасно додається в буфер. З’являється 

відповідне повідомлення системи. 

 
Рис. 1.59 Повний номер карти 
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5.4. Відображення розшифровки балансу по картці 

В системі Forward online існує 3 типи карток:  

 "credit" – кредитна картка; 

 "debet" – дебетова картка; 

 пусто – не картковий продукт. 
 

Дебетова картка (ознака "debet") 
Дебетова картка (ознака "debet") – відображається в наступному вигляді:  
«Баланс» дорівнює сумі власних коштів (Рис.1.60). 
 

 

Рис. 1.60 Відображення балансу дебетової картки 

 
Кредитна картка ("credit") 
Кредитна картка (ознака "credit") – при наявності власних коштів на картці, 
відображається в наступному вигляді:  

 Власні – власні кошти клієнта;  

 Кредитний ліміт – кредитний ліміт клієнта.  

 «Баланс» формується складанням суми власних коштів та кредитного ліміту (Рис.1.61). 
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Рис. 1.61 Відображення балансу кредитової картки з власними коштами  

 

Кредитна картка (ознака "credit") – у разі використання кредитних коштів, 

відображається у наступному вигляді:  

 Кредитний ліміт – кредитний ліміт; 

 Використано кредиту – сума використаних кредитних коштів. Формується  

відніманням суми доступних кредитних коштів від суми кредитного ліміту.  

«Баланс» дорівнює сумі доступних кредитних коштів (Рис.1.62). 

 
Рис. 1.62 Відображення балансу кредитової картки з використанням кредитних коштів (1) 
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У випадку використання кредитних коштів, власні кошти на картці дорівнюють 0, та не 

відображаються (Рис.1.63). 

 
Рис. 1.63 Відображення балансу кредитової картки з використанням кредитних коштів (2) 

Інформація щодо кредитного ліміту, відображається тільки в розшифровці балансу по 

картках з ознакою "credit". 

5.5.  Додавання картки іншого банку 

В розділі «Картки інших банків» необхідно натиснути на функцію «Додати картку 

іншого банку». 
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Рис. 1.64 Додати картку іншого банку   

У вікні «Збереження картки іншого банку» ввести: 

 номер картки (у форматі ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ); 

 термін дії (у форматі ММ/YY); 

 CVV (3 цифри). 

Натиснути кнопку «Відправити». 

 

 
Рис. 1.65 Збереження картки іншого банку  
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Після натиснення на кнопку «Відправити» відбувається підтвердження збереження 

картки через OTP пароль: на номер мобільного телефону користувача системи Forward 

online відправляється одноразовий пароль, який необхідно ввести у відповідну форму. 

Кількість спроб введення OTP паролю 3.  

 Якщо користувач ввів пароль вірно, не більше ніж за три спроби, то в результаті 

картку буде збережено. Додана картка відображається в розділі «Картки інших 

банків». 

 Якщо ж OTP пароль введено невірно три рази, то збереження картки 

відхиляється, про що користувач інформується відповідним повідомленням. 

 

 

5.6. Активація картки  

Щоб активувати картку потрібно обрати картку в переліку карток (Рис. 1.66). 
 

 
Рис. 1.66 Вибір картки для активації   

 

В наступному вікні натиснути кнопку «Активувати картку» (Рис. 1.67).  
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Рис. 1.67 Активація картки   

 

У випадку успішного підтвердження банком статус картки «Неактивована» змінюється на 
«Активна».   
 

 
Рис. 1.68 Картку активовано 

 
На екрані з’явиться відповідне повідомлення.  
   

 
Рис. 1.69 Повідомлення про успішну активацію картки   

 

УВАГА!!! Відразу після активаціїї картки необхідно змінити її PIN-код. Процес описано в  

п.5.15. Зміна PIN-коду картки. 
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5.7. Управління лімітами 

Для встановлення лімітів на операції необхідно обрати картку в розділі «Картки». 

 

Рис. 1.70 Вибір картки для встановлення лімітів на операції 

В контекстному меню натиснути пункт «Управління лімітами». 
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Рис. 1.71 Перехід до форми «Управління лімітами» 

 

У вікні «Управління лімітами» заповнити/відредагувати поля:   

 Зняття готівки – максимальна сума зняття готівки на добу.  

 Безготівкові розрахунки – максимальна сума безготівкових розрахунків на добу.  

Натиснути кнопку «Зберегти». 
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Рис. 1.72 Встановлення лімітів  

В наступному вікні натиснути кнопку «Підтвердити». 

 

Рис. 1.73 Підтвердження 

 

В результаті по обраній картці будуть встановлені ліміти на вищевказані операції. 

 

5.8. Блокування картки  

Для блокування картки потрібно обрати необхідну картку та пункт «Заблокувати 

картку» в контекстному меню.  

 

 
Рис. 1.74 Блокування картки  

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Заблокувати» для підтвердження. 
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Рис. 1.75 Підтвердження  

В результаті картку буде заблоковано. 

5.9. Розблокування картки 

Для розблокування картки необхідно звернутися до контакт-центру за номерами 

583 або 0800300880 (безкоштовно в межах України) або до найближчого відділення 

Forward Bank. 

 
Рис. 1.76 Розблокування  картки 

 

5.10. Виписка по рахунку  

Для перегляду виписки по картковому рахунку необхідно в контекстному меню 

натиснути кнопку «Виписка по рахунку».    
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Рис. 1.77 Перехід до формування виписки по рахунку  

 

В наступному вікні натиснути кнопку «Завантажити».  

 

Рис. 1.78 Завантаження виписки  

 

В результаті буде відображено виписку по обраному рахунку. 
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Рис. 1.79 Виписка по рахунку 

 

Для відправки виписки на email необхідно натиснути кнопку «Відправити».  

 

Рис. 1.80 Відправка виписки на email   
 

В результаті виписку по рахунку буде успішно відправлено на email користувача.  З’явиться 

відповідне повідомлення системи. 

 

 
Рис. 1.81 Повідомлення 
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5.11. Реквізити рахунку  

Для перегляду реквізитів карткового рахунку необхідно в контекстному меню 

натиснути кнопку «Реквізити рахунку».   

 

Рис. 1.82 Перехід до реквізитів рахунку  

 

Обрати необхідний тип реквізитів, попередньо натиснувши кнопку Рис. 1.83.  

 Реквізити для поповнення рахунку в межах України 

 Реквізити для поповнення рахунку із-за кордону (SWIFT, USD) 

 Реквізити для поповнення рахунку із-за кордону (SWIFT, EUR) 

 

 
Рис. 1.83 Перехід до вибору типу реквізитів рахунку 
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Рис. 1.84 Вибір типу реквізитів рахунку  

 

Реквізити для поповнення рахунку в межах України 

Після вибору типу реквізитів натиснути кнопку «Завантажити». 

 

 
Рис. 1.85 Завантаження реквізитів рахунку 

Або встановити позначку в чек-боксі «Відправити на email», ввести email та натиснути 

кнопку «Відправити».  

 

 
Рис. 1.86 Відправка на email реквізитів рахунку 

 

В результаті буде відображено детальну інформацію по обраному рахунку. 
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Рис. 1.87 Реквізити рахунку  

 

Реквізити для поповнення рахунку із-за кордону (SWIFT, USD) / (SWIFT, EUR) 

Після вибору типу реквізитів натиснути кнопку «Завантажити». 

 

 
Рис. 1.88 Завантаження реквізитів рахунку 

Або встановити позначку в чек-боксі «Відправити на email», ввести email та натиснути 

кнопку «Відправити».  
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Рис. 1.89 Відправка на email реквізитів рахунку  

 

В результаті буде відображено детальну інформацію по обраному рахунку. 

 

 
Рис. 1.90 Реквізити рахунку 

 

5.12. Управління SMS-сервісом 

Для роботи з SMS-сервісом необхідно в контекстному меню натиснути пункт 

«Управління SMS-сервісом».  
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Рис. 1.91 Управління SMS-сервісом  

 

В розділі є наступні можливості:  

 Включення послуги SMS-сервіс  

 Зміна номеру телефону для послуги SMS-сервіс  

 Відключення послуги SMS-сервіс  

 

5.12.1. Включення послуги SMS-сервіс 

Для підключення послуги SMS-сервіс необхідно у вікні  «Управління послугою SMS-

сервіс» встановити позначку в чек-боксі «Включити смс-сервіс».  

 

Рис. 1.92 Включення послуги SMS-сервісу 

 

Ввести номер телефону у форматі 0ХХ-ХХ-ХХ-ХХХ та натиснути кнопку «Підтвердити». 
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Рис. 1.93 Введення номеру телефону та підтвердження 

 

В результаті послугу SMS-сервіс буде включено. На вказаний номер телефону будуть 

надходити SMS-повідомлення системи. 

5.12.2. Зміна номеру телефону для послуги SMS-сервіс 

Для зміни номеру телефону для послуги SMS-сервіс необхідно у вікні  «Управління 

послугою SMS-сервіс» відредагувати номер телефону та натиснути кнопку 

«Підтвердити».    

 

Рис. 1.94 Зміна номеру телефону  

 

З’явиться повідомлення про зміну номеру телефону.  

Необхідно натиснути кнопку «Підтвердити».  

 

 

Рис. 1.95 Підтвердження 

В результаті буде змінено номер телефону для отримання послуги SMS-сервіс.   
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5.12.3. Відключення послуги SMS-сервіс 

Для відключення послуги SMS-сервіс необхідно у вікні  «Управління послугою SMS-

сервіс» зняти позначку в чек-боксі «Включити смс-сервіс».  

 

Рис. 1.96 Відключення послуги SMS-сервісу 

 

Натиснути кнопку «Підтвердити». 

 

Рис. 1.97 Підтвердження  

 

В результаті послугу SMS-сервіс буде відключено.  
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5.13. Тарифи 

Для перегляду тарифів по картковому продукту потрібно обрати необхідну картку 

та натиснути пункт «Тарифи» в контекстному меню.  

 
Рис. 1.98 Перехід до перегляду Тарифів  

 

В результаті відкриється вікно «Тарифи», в якому відображаються встановлені тарифи і  

комісії за операції, прийняті і затверджені в банківській установі по карткових продуктах. 
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Рис. 1.99 Перегляд Тарифів по картці 

 

Для більш детального перегляду Тарифів по даному картковому продукту необхідно 
натиснути на посилання в нижній частині форми «Тарифи». В результаті виконується 
перехід на сайт банку та завантажується Єдиний збірник Тарифів по платіжних 

картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД».   
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5.14. Перевипуск картки 

Для перевипуску картки необхідно обрати картку та натиснути функцію 
«Перевипуск картки». 

 
Рис. 1.100 Перевипуск  картки 

У вікні «Перевипуск картки» потрібно: 

 Обрати причину перевипуску;  

 Обрати бажаний дизайн картки; 

 Обрати відділення; 

 Встановити позначку в чек-боксі: 
«Підтверджую, що був ознайомлений з тарифами»  

 Натиснути кнопку «Далі».  
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Рис. 1.101 Перевипуск картки 

В наступному вікні ввести код підтвердження з СМС. Натиснути кнопку «Далі». 

 
Рис. 1.102 Введення коду з СМС 
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В результаті з'явиться відповідне повідомлення. 

 
Рис. 1.103 Повідомлення 

 

5.15. Зміна PIN-коду картки 

Щоб змінити PIN-код картки потрібно в контекстному меню натиснути пункт 
«Зміна PIN-коду». 

 

 
Рис. 1.104 Перехід до зміни PIN-коду  
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У вікні «Зміна PIN-коду» ввести новий PIN-код (довжина PIN-коду повинна бути 4 
символи). Ввести повторно новий PIN-код.  Натиснути кнопку «Підтвердити».  
 

 
Рис. 1.105 Зміна PIN-коду  

 

Далі ввести код  підтвердження з СМС. Натиснути кнопку «Підтвердити». 

 
Рис. 1.106 Введення коду з СМС 

 

В результаті PIN-код картки буде змінено. На екрані з’явиться відповідне повідомлення.  
 

 
Рис. 1.107 Повідомлення про зміну PIN-коду  
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5.16. Нарахування відсотків  

Послуга підключення нарахування відсотків на залишок не залежить від стану 

картки (наприклад: активна, заблокована, не активна). 

Підключення нарахування відсотків  

Для підключення послуги нарахування відсотків на залишок на карту необхідно 

встановити світчер в положення «увімкнено». 

 

Рис. 1.108 Підключення нарахування відсотків 

 

У вікні «Нарахування відсотків необхідно підтвердити дію за допомогою введення OTP 

паролю. 

 

Рис. 1.109 Введення коду з СМС 
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В результаті послугу нарахування відсотків буде підключено. З’явиться відповідне 

повідомлення системи. 

 

Рис. 1.110 Нарахування відсотків підключено 

 

Відключення нарахування відсотків 

Для відключення послуги нарахування відсотків на залишок на карту необхідно 

встановити світчер в положення «вимкнено». 
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Рис. 1.111 Відключення нарахування відсотків 

У вікні «Нарахування відсотків необхідно підтвердити дію за допомогою введення OTP 

паролю. 

 

Рис. 1.112 Введення коду з СМС 
 

В результаті послугу нарахування відсотків буде відключено. З’явиться відповідне 

повідомлення системи. 
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Рис. 1.113 Нарахування відсотків відключено 
 

 

 

 

 

6. Кредити  

6.1. Відображення кредитних рахунків  

Після входу в систему Forward online користувачу для перегляду інформації по 

кредитам необхідно обрати Кредити. Після цього користувач на екрані може 

переглянути перелік своїх діючих кредитів (Рис. 1.114).  

Доступні 2 вкладки: Товарні / Готівкою. Відображається інформація по кредиту 

(користувач бачить назву типу кредитного продукту, суму боргу, суму кредиту, статус 

договору).   
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Рис. 1.114 Кредити   

1 – функція «Кредити» 

2 – кредити користувача 

3 – кнопка «Замовити кредит»  

4 – вкладка «Товарні» 

5 – вкладка «Готівкою»  

6 – сума сплати по кредиту у відсотках від загальної суми кредиту  

7 – статус кредиту  

8 – назва кредиту 

9 – сума кредиту 

10 – термін дії договору   

11 – сума заключної вимоги 

12 – відображення інформації по кредиту станом на дату 

13 – кнопка «Здійснити платіж» 

14 – кнопка переходу до контекстного меню 

15 – повідомлення про заключну вимогу 
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Рис. 1.115 Детальна інформація по обраному кредиту 

1 – назва обраного кредиту  

2 – блок «Платежі»  

3 – дата, загальна сума, статус заключної вимоги  

4 – сума внесених коштів згідно заключної вимоги  

5 – сума залишку платежу згідно заключної вимоги   

6 – блок «Деталі»   

7 – номер рахунку у форматі IBAN 

8 – дата відкриття кредитного договору 

9 – номер кредитного договору 

10 – термін дії кредитного договору 
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6.2. Замовлення кредиту  

Для замовлення кредиту необхідно натиснути кнопку «Замовити кредит».  

 

 
Рис. 1.116 Замовлення кредиту  

 

У формі замовлення заповнити наступні поля: 

 Прізвище 

 Ім’я 

 Ідентифікаційний код  

 Дата народження 

 Контактний телефон 

 Мета кредиту  

 Працевлаштування 

 Місце реєстрації 

 Очікую на дзвінок 

Встановити позначку в чек-боксі «Я не робот» 

Натиснути кнопку «Відправити». 
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Рис. 1.117 Замовлення кредиту 

 
 
Кредит оформлюється після розгляду та надання дозволу банком. 
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6.3. Погашення кредиту  

Для погашення кредиту потрібно обрати кредит в списку та натиснути кнопку 
«Здійснити платіж». 

 
Рис. 1.118 Погашення кредиту 

 

В наступному вікні обрати спосіб оплати: 

 Платіж з власних рахунків; 

 Платіж з картки іншого банку.   

 

 
Рис. 1.119 Вибір способу оплати 

 

 

Платіж з власних рахунків 

При виборі способу оплати «Платіж з власних рахунків» у вікні «Погашення кредиту» 

необхідно:  

 обрати рахунок з випадаючого списку довідника; 

 відкоригувати суму погашення та натиснути кнопку «Далі». 
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Рис. 1.120 Погашення кредиту - Платіж з власних рахунків  

 

УВАГА!!! Підтверджувати ОТР-паролем погашення кредиту з власних рахунків  не 

потрібно. 

 

З’явиться повідомлення про створення та обробку платежу.   

 
Рис. 1.121 Повідомлення  

 
Платіж з картки іншого банку 

При виборі способу оплати «Платіж з картки іншого банку» у вікні «Погашення кредиту» 
необхідно: 
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Варіант 1 

 обрати картку іншого банку; 

 відкоригувати суму погашення та натиснути кнопку «Далі» 

 

 

Рис. 1.122 Погашення кредиту – Платіж з картки іншого банку (раніше збереженої) 
 

Варіант 2 

 обрати значення «інша картка»  

 відкоригувати суму погашення та натиснути кнопку «Далі» 

 

Рис. 1.123 Погашення кредиту – Платіж з картки іншого банку (ручне введення) 
 
В наступній формі:  

 заповнити дані картки іншого банку вручну; 

 натиснути кнопку «Відправити». 
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Рис. 1.124 Введення даних картки іншого банку вручну 

 

Для підтвердження операціїї ввести код з СМС, натиснути кнопку «Далі».  

 

Рис. 1.125 Введення коду з  СМС 

З’явиться повідомлення про створення та обробку платежу.   
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Рис. 1.126 Повідомлення  
 

6.4. Реквізити рахунку  

Для перегляду реквізитів рахунку необхідно обрати кредит в списку та натиснути 

кнопку контекстного меню (Рис. 1.127). 

 

 
Рис. 1.127 Перехід до контекстного меню  

 

В контекстному меню натиснути кнопку «Реквізити рахунку». 
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Рис. 1.128 Перехід до реквізитів рахунку   

 

Обрати необхідний тип реквізитів, попередньо натиснувши кнопку Рис. 1.129.   

 Реквізити для сплати платежу в межах України 

 Реквізити для сплати платежу по кредиту із-за кордону (SWIFT, USD) 

 Реквізити для сплати платежу по кредиту із-за кордону (SWIFT, EUR) 

 

 
Рис. 1.129 Перехід до типів реквізитів    

 

 
Рис. 1.130 Вибір типу реквізитів    

 

Реквізити для сплати платежу по кредиту в межах України 

Після вибору типу реквізитів натиснути кнопку «Завантажити».  

 
Рис. 1.131 Завантаження реквізитів рахунку     
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Або встановити позначку в чек-боксі «Відправити на email», ввести email та натиснути 

кнопку «Відправити».  

 
Рис. 1.132 Відправка на email реквізитів рахунку     

 

В результаті буде відображено детальну інформацію по обраному рахунку. 

 

 
Рис. 1.133 Реквізити рахунку 

 

Реквізити для сплати платежу по кредиту із-за кордону (SWIFT, USD) / (SWIFT, EUR) 

Після вибору типу реквізитів натиснути кнопку «Завантажити».  
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Рис. 1.134 Завантаження реквізитів рахунку     

Або встановити позначку в чек-боксі «Відправити на email», ввести email та натиснути 

кнопку «Відправити».  

 
Рис. 1.135 Відправка на email реквізитів рахунку     

 

В результаті буде відображено детальну інформацію по обраному рахунку. 
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Рис. 1.136 Реквізити рахунку 

 

 

6.5. Виписка 

Для формування виписки по кредитному рахунку необхідно в контекстному меню 

натиснути пункт «Виписка».  

 

 
Рис. 1.137 Виписка 

 

В наступному вікні натиснути кнопку «Завантажити».  
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Рис. 1.138 Завантаження виписки 
 

В результаті буде відображено виписку по кредитному рахунку. 

Для відправки виписки на email необхідно натиснути кнопку «Відправити».  

 

Рис. 1.139 Відправка виписки на email   
 

В результаті виписку по рахунку буде успішно відправлено на email користувача. 

З’явиться відповідне повідомлення системи. 

 
Рис. 1.140 Повідомлення 

 

6.6. Графік погашення 

Для формування графіку погашення кредиту потрібно в контекстному меню 

натиснути пункт «Графік погашення».  
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Рис. 1.141 Графік погашення 

 

В наступному вікні натиснути кнопку «Завантажити».  

 
Рис. 1.142 Завантаження Графіку погашення  

 
В результаті буде відображено Графік погашення кредиту.   

Для відправки Графіку погашення на email користувача потрібно натиснути кнопку 
«Відправити». 

 

 
Рис. 1.143 Відправка Графіку погашення на email 

 

В результаті Графік погашення буде успішно відправлено на email користувача.  

З’явиться відповідне повідомлення системи. 

 

 
Рис. 1.144 Повідомлення 

 

6.7. Заключна вимога 

Якщо Клієнту виставлена Заключна вимога, тоді замість кнопки «Графік 

погашення» відображається кнопка «Заключна вимога». Для формування заключної 
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вимоги про погашення кредиту потрібно в контекстному меню натиснути пункт 

«Заключна вимога».  

 

 
Рис. 1.145 Заключна вимога 

 

Для перегляду заключної вимоги потрібно натиснути кнопку «Завантажити». 

В результаті заключну вимогу буде виведено на екран для перегляду. 

Для відправки заключної вимоги на email користувача потрібно натиснути кнопку 
«Відправити». 

 

 
Рис. 1.146 Завантаження/відправка заключної вимоги на email  

 

В результаті заключну вимогу буде успішно відправлено на email користувача.  З’явиться 

відповідне повідомлення системи. 

 

 
Рис. 1.147 Повідомлення 

 

6.8. Підключити кредитні канікули 

Для підключення кредитних канікул (формування заяви на відстрочення 

погашення заборгованості за кредитним договором) необхідно в контекстному меню 

натиснути пункт «Підключити кредитні канікули».   
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Рис. 1.148 Підключити кредитні канікули 

 

Для перегляду сформованої заяви на кредитні канікули потрібно натиснути кнопку 

«Завантажити». 

 

 
Рис. 1.149 Завантаження заяви на кредитні канікули  

 

В результаті заяву буде виведено на екран для перегляду. 
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Рис. 1.150 Заява на Кредитні канікули 

 

Для відправки заяви на кредитні канікули на email користувача потрібно натиснути 
кнопку «Відправити». 
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Рис. 1.151 Відправка заяви на кредитні канікули на email  

 

Для підтвердження операції ввести код з СМС у відповідній формі 

 

 
Рис. 1.152 Введення коду з СМС 

 

В результаті заяву на кредитні канікули буде успішно відправлено в Банк та на email 

користувача. З’явиться відповідне повідомлення системи. 

 

 
Рис. 1.153 Повідомлення 
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7. Рахунки  

Після входу в систему Forward online користувач отримує доступ до передбаченого 

функціоналу, у тому числі і до перегляду інформації по своїм рахункам.  

 

7.1. Відображення поточних рахунків  

Після входу в систему Forward online (Web) користувач для перегляду інформації по 

поточним рахункам натискає на кнопку «Рахунки». Далі у вікні обирає пункт (кнопка) 

«Поточні рахунки». Після цього користувач на екрані може переглянути перелік своїх 

діючих поточних рахунків (Рис. 1.154).  

Інформація відображається стисло (користувач бачить номер рахунку та залишок по 

ньому).  

Для перегляду більш детальної інформації користувач натискає кнопку 

«Детальніше» поруч із рахунком, після чого отримує інформацію, яка доступна для 

відображення.  

Повторне натискання на кнопку «Детальніше» згортає інформацію до стислого 

вигляду. 

 

 
Рис. 1.154 Відображення інформації по поточних рахунках у Web 

 

1 – функція «Рахунки»;  

2 – перелік рахунків користувача; 

3 – найменування рахунку;   

4 – номер рахунку у форматі IBAN;  

5 – залишок на рахунку;   

6 – номер договору; 

7 – валюта рахунку; 

8 – стан рахунку;    

9 – дата договору; 

10 – кнопка «Реквізити рахунку»;   

11 – кнопка «Завантажити виписку»; 
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7.2. Реквізити рахунку  

Для перегляду реквізитів рахунку необхідно обрати рахунок в списку та натиснути 

кнопку «Реквізити рахунку». 

 

 
Рис. 1.155 Перехід до реквізитів рахунку  

 

Обрати необхідний тип реквізитів, попередньо натиснувши кнопку Рис. 1.156. 

 Реквізити для поповнення рахунку в межах України 

 Реквізити для поповнення рахунку із-за кордону (SWIFT, USD) 

 Реквізити для поповнення рахунку із-за кордону (SWIFT, EUR) 

 

 
Рис. 1.156 Перехід до вибору типу реквізитів рахунку 

 

 
Рис. 1.157 Вибір типу реквізитів рахунку  
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Реквізити для поповнення рахунку в межах України 

Після вибору типу реквізитів натиснути кнопку «Завантажити». 

 

 
Рис. 1.158 Завантаження реквізитів рахунку 

Або встановити позначку в чек-боксі «Відправити на email», ввести email та натиснути 

кнопку «Відправити».  

 

 
Рис. 1.159 Відправка на email реквізитів рахунку 

 

В результаті буде відображено детальну інформацію по обраному рахунку. 
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Рис. 1.160 Реквізити рахунку  

 

Реквізити для поповнення рахунку із-за кордону (SWIFT, USD) / (SWIFT, EUR) 

Після вибору типу реквізитів натиснути кнопку «Завантажити». 

 

 
Рис. 1.161 Завантаження реквізитів рахунку 

Або встановити позначку в чек-боксі «Відправити на email», ввести email та натиснути 

кнопку «Відправити».  

 

 
Рис. 1.162 Відправка на email реквізитів рахунку  
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В результаті буде відображено детальну інформацію по обраному рахунку. 

 

 
Рис. 1.163 Реквізити рахунку 

 

 

7.3. Завантаження виписки 

Для завантаження виписки по рахунку необхідно обрати рахунок в списку та 

натиснути кнопку «Завантажити виписку». 

 

 
Рис. 1.164 Завантажити виписку    
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В наступному вікні натиснути кнопку «Завантажити».  

 
Рис. 1.165 Завантаження виписки     

 

В результаті буде відображено виписку по обраному рахунку. 
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Рис. 1.166 Виписка по рахунку     

 

Для відправки виписки на email потрібно натиснути кнопку «Відправити».  

 
Рис. 1.167 Відправка на email виписки     

 

В результаті виписку по рахунку буде успішно відправлено на email користувача.  З’явиться 

відповідне повідомлення системи. 

 

 
Рис. 1.168 Повідомлення 

 

7.4. Нарахування відсотків 

Підключення нарахування відсотків  

Для підключення послуги нарахування відсотків на залишок на рахунку необхідно 

встановити світчер в положення «увімкнено». 



Система Forward online                                                                                                                           Інструкція користувача – версія 1.22 

© Всі права належать ТОВ «УНІТІ-БАРС»                                                                                                                                                                                96 

 

 

Рис. 1.169 Підключення нарахування відсотків 

У вікні «Нарахування відсотків необхідно підтвердити дію за допомогою введення OTP 

паролю. 

 

Рис. 1.170 Введення коду з СМС 
 

В результаті послугу нарахування відсотків буде підключено. З’явиться відповідне 

повідомлення системи. 
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Рис. 1.171 Нарахування відсотків підключено 

 

Відключення нарахування відсотків 

Для відключення послуги нарахування відсотків на залишок на рахунку необхідно 

встановити світчер в положення «вимкнено». 

 

Рис. 1.172 Відключення нарахування відсотків 
 

У вікні «Нарахування відсотків необхідно підтвердити дію за допомогою введення OTP 

паролю. 
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Рис. 1.173 Введення коду з СМС 
 

В результаті послугу нарахування відсотків буде відключено. З’явиться відповідне 

повідомлення системи. 

 

Рис. 1.174 Нарахування відсотків відключено 
 

8. Депозити   
 

8.1. Відображення депозитних рахунків 

Після входу в систему Forward online) користувачу для перегляду інформації по 

депозитам слід обрати розділ «Депозити». Після цього користувач на екрані може 

переглянути перелік своїх діючих депозитів Рис. 1.175.  

Доступні 3 вкладки:  Активні / Архів / Заявки.  

Відображається інформація по депозиту (користувач бачить статус договору, назву 

типу депозиту, суму депозиту, очікувану дату закриття).   
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Рис. 1.175 Депозити  

 

1 – функція «Депозити» 

2 – депозити користувача   

3 – кнопка «Оформити депозит» 

4 – вкладка «Активні» - депозити в стані «діючий» 

5 – вкладка «Архів» - депозити в стані «закритий».  

6 – кнопка «Заявки» - заявки по оформленню депозитів 

7 – назва депозиту  

8 – стан депозиту  

9 – сума депозиту  

10 – очікувана дата закриття депозиту  

11 – депозитний рахунок 

12 – відсоткова ставка 

13 – дата укладання депозитного договору  

14 – валюта депозиту  

15 – номер договору 

16 – кнопка «Поповнити депозит» 

17 – перехід до контекстного меню (завантаження: виписки; договору)                                                                                                       
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8.2. Оформлення депозиту 

Для оформлення депозиту необхідно натиснути кнопку «Оформити депозит» на 

сторінці «Депозити» (Рис. 1.176). Відкриється сторінка «Конструктор депозитів». У вікні 

справа необхідно:  

 обрати валюту депозиту;  

 ввести суму вкладу;  

 обрати з довідника в періодичність виплати відсотків;  

 обрати з довідника можливість/неможливість поповнення вкладу;  

 вказати термін депозиту; 

 обрати вид депозиту із запропонованих у формі зліва; 

 натиснути кнопку «Оформити депозит» на обраному депозиті. 

    

 
Рис. 1.176 Оформлення депозиту 

 

В результаті з’явиться вікно з детальною інформацією про умови обраного депозиту: 

 назва продукту 

 % ставка депозиту 

 термін депозиту 

 періодичність виплати відсотків 

 можливість автопролонгації 

 мінімальна сума поповнення 

 можливість довгострокового закриття 

 можливість поповнення 

 без можливості часткового зняття 

 орієнтовний прибуток від обраного депозиту 
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Рис. 1.177 Умови депозиту  

 

Натиснути кнопку «Оформити депозит».  

В наступному вікні обрати спосіб оплати: 

 Платіж з власних рахунків; 

 Платіж з картки іншого банку.   

 

 
Рис. 1.178 Вибір способу оплати 
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Платіж з власних рахунків 

При виборі способу оплати «Платіж з власних рахунків» необхідно обрати з довідників:  

 Рахунок з якого буде виконуватися внесення коштів на депозит; 

 Рахунок для виплати % (відсотків) за депозитом; 

 Рахунок для виплати суми депозиту.  

Підтвердити ознайомлення з Довідкою про систему гарантування вкладів.  

Натиснути кнопку «Далі» (Рис. 1.179).  

 

 
Рис. 1.179 Відкриття депозиту  (Платіж з власних рахунків)   

 

На формі депозиту натиснути кнопку «Підтвердити». 
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Рис. 1.180 Підтвердження      

 

УВАГА!!! Підтверджувати ОТР-паролем оформлення депозиту з власних рахунків  не 

потрібно. 

 

В результаті депозит з’являється у вкладці «Активні».  

Платіж з карти іншого банку 

Існує 2 варіанти платежів з карти іншого банку.   
 
Варіант 1 
У формі «Відкриття депозиту» необхідно обрати: 

 картку іншого банку (раніше збережену); 

 рахунок для виплати % (відсотків) за депозитом; 

 рахунок для виплати суми депозиту.  

Ввести суму депозиту; 
Підтвердити ознайомлення з Довідкою про систему гарантування вкладів.  

Натиснути кнопку «Далі» (Рис. 1.181).  
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Рис. 1.181 Відкриття депозиту – Платіж з карти іншого банку (раніше збереженої) 

 

Натиснути кнопку «Підтвердити». 

 

Рис. 1.182 Підтвердження відкриття депозиту  

 

Варіант 2 

У формі «Відкриття депозиту» необхідно обрати: 

 Значення «Інша картка»;  

 Рахунок для виплати % (відсотків) за депозитом; 

 Рахунок для виплати суми депозиту.  

Підтвердити ознайомлення з Довідкою про систему гарантування вкладів.  

Натиснути кнопку «Далі» (Рис. 1.183).  
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Рис. 1.183 Відкриття депозиту – Платіж з карти іншого банку (ручне введення) 
введення 

Натиснути кнопку «Підтвердити». 

 

Рис. 1.184 Підтвердження відкриття депозиту 
 

В наступній формі:  

 заповнити дані картки іншого банку вручну; 

 натиснути кнопку «Відправити». 
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Рис. 1.185 Введення даних картки іншого банку вручну 

 

Для підтвердження операціїї ввести код з СМС та натиснути кнопку «Підтвердити».  

 

Рис. 1.186 Введення коду з СМС та підтвердження      

В результаті депозит з’являється у вкладці «Активні».  

8.3. Поповнення депозиту 

Для поповнення депозиту необхідно обрати депозит в списку та натиснути кнопку 

«Поповнити депозит». 
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Рис. 1.187 Поповнення депозиту       

 

В наступному вікні обрати спосіб оплати: 

 Платіж з власних рахунків; 

 Платіж з картки іншого банку.   

 

 
Рис. 1.188 Вибір способу оплати 

 

Платіж з власних рахунків 

При виборі способу оплати «Платіж з власних рахунків» необхідно у  вікні «Поповнення 

депозиту»: 

 обрати рахунок з випадаючого списку довідника; 

 ввести суму та натиснути кнопку «Далі». 
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Рис. 1.189 Поповнення депозиту – Платіж з власних рахунків       

 

УВАГА!!! Підтверджувати ОТР-паролем поповнення депозиту з власних рахунків  не 

потрібно. 
 

З’явиться повідомлення про створення та обробку платежу.   

 
Рис. 1.190 Повідомлення      

 

Платіж з картки іншого банку 

При виборі способу оплати «Платіж з картки іншого банку»  необхідно у вікні 
«Поповнення депозиту»:  
 
Варіант 1 

 обрати картку іншого банку (раніше збережену); 

 ввести суму та натиснути кнопку «Далі». 
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Рис. 1.191 Поповнення депозиту – Платіж з картки іншого банку (раніше збереженої) 

 

Варіант 2 

 обрати значення «інша картка»;  

 ввести суму та натиснути кнопку «Далі». 

 

Рис. 1.192 Поповнення депозиту - Платіж з картки іншого банку (ручне введення)  
 

 
В наступній формі:  

 заповнити дані картки іншого банку вручну; 

 натиснути кнопку «Відправити». 
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Рис. 1.193 Введення даних картки іншого банку вручну   

Для підтвердження операціїї поповнення депозиту ввести код з СМС, натиснути кнопку 

«Далі». 

 

Рис. 1.194 Введення коду з СМС  

 

З’явиться повідомлення про створення та обробку платежу.   
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Рис. 1.195 Повідомлення 

 

8.4. Завантаження виписки 

Для завантаження виписки по рахунку потрібно обрати необхідний депозит в 

списку та натиснути кнопку контекстного меню (Рис. 1.196).  

 

 

Рис. 1.196 Перехід до завантаження виписки      

 

В меню натиснути кнопку «Завантажити виписку». 
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Рис. 1.197 Перехід до завантаження виписки  

 

В наступному вікні натиснути кнопку «Завантажити».  

 

Рис. 1.198 Завантаження виписки  

 

В результаті буде відображено виписку по обраному депозитному рахунку. 
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Рис. 1.199 Виписка по депозитному рахунку 

 
Для відправки виписки на email необхідно натиснути кнопку «Відправити».  

 

Рис. 1.200 Відправка виписки на email   
 

В результаті виписку по рахунку буде успішно відправлено на email користувача.  З’явиться 

відповідне повідомлення системи. 
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Рис. 1.201 Повідомлення 

 

8.5. Завантаження договору  

Для завантаження депозитного договору потрібно обрати необхідний депозит в 

списку та натиснути кнопку контекстного меню (Рис. 1.202).  

 

 

Рис. 1.202 Перехід до завантаження договору       

 

В меню натиснути кнопку «Завантажити договір». 
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Рис. 1.203 Перехід до завантаження договору 

 
В наступному вікні натиснути кнопку «Завантажити».  

 

Рис. 1.204 Завантаження договору 

 

В результаті буде відображено договір депозиту. 
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Рис. 1.205 Договір депозиту 
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Для відправки договору на email необхідно натиснути кнопку «Відправити».  

 

Рис. 1.206 Відправка договору на email 

 
В результаті договір буде успішно відправлено на email користувача.  З’явиться відповідне 

повідомлення системи. 

 

 
Рис. 1.207 Повідомлення 

 

9. Перекази 

Якщо у користувача в системі Forward online є діючий поточний та/або картковий 

рахунок (картка), то він може здійснювати перекази за рахунок власних/кредитних 

коштів, а саме: 

 Перекази між своїми рахунками   

 Перекази клієнтам банку 

 Перекази за довільними реквізитами 

 Перекази за номером телефону 

 Перекази на картку українського банку 

 Перекази з картки іншого банку 

 Перекази P2P 

 

9.1. Перекази між своїми рахунками  
 

Для здійснення такого типу переказів у користувача системи Forward online має 

бути мінімум два рахунки. Зображення екрану для цього типу переказів зображено на 

Рис. 1.208. 
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Рис. 1.208 Перекази між своїми рахунками 

 

1. У відповідному вікні користувач має обрати у полі «З рахунку» один зі своїх діючих 

рахунків (поточний або картковий, у форматі IBAN), з якого буде здійснюватися переказ 

коштів.  

 

2. У полі «На рахунок» користувач має обрати інший діючий рахунок (поточний або 

картковий, у форматі IBAN), на який буде здійснено переказ. Рахунок має відрізнятися 

від рахунку з поля «З рахунку».  

 

3. Користувач вказує суму переказу. та призначення платежу. 

 

4. Натискає кнопку «Переказати».   

 

УВАГА!!! Підтверджувати ОТР-паролем виконання переказів між своїми рахунками 

(поточними, картковими) не потрібно. 

 

У випадку успішної відправки платежу з’являється відповідне повідомлення. 
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Рис. 1.209 Повідомлення про успішну відправку платежу 

 
При встановленні позначки в чек-боксі «зберегти як шаблон» переказ зберігається та 

відображається у вкладці шаблони. 

 

9.2. Перекази клієнтам Банку 
 

Для здійснення такого типу переказів у користувача системи Forward online має 

бути мінімум один діючий картковий або поточний рахунок. Зображення екрану для 

цього типу переказів зображено на Рис. 1.210. 
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Рис. 1.210 Перекази клієнтам Банку 

 

1. У відповідному вікні користувач вибирає у полі «З рахунку» один зі своїх діючих 

рахунків (поточний або картковий, у форматі IBAN), з якого буде здійснюватися переказ 

коштів.  

 

2. У полі «На рахунок» користувач має ввести номер рахунку отримувача (у форматі 

IBAN), на який буде здійснено переказ.  

 

3. Користувач вказує суму переказу та призначення платежу. 

 

4. Після натискання на кнопку «Переказати» відбувається підтвердження переказу через 

OTP пароль: на номер мобільного телефону користувача системи Forward online 

відправляється одноразовий пароль, який необхідно ввести у відповідну форму.  

Кількість спроб введення OTP паролю 3. 

 

 
Рис. 1.211 Введення коду з СМС  

 

 Якщо користувач ввів пароль вірно не більше ніж за три спроби, то платіж у разі 

коректної роботи схеми обробки платежу відправляється у Банк, встановлюється 

відповідний статус для переказу.  
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Рис. 1.212 Повідомлення про успішну відправку платежу 

 

 Якщо ж OTP пароль введено невірно три рази або схема обробки платежу 

відпрацювала з помилкою, платіж відхиляється, про що користувач інформується 

відповідним повідомленням. 

 
Рис. 1.213 Повідомлення про неправильно введений код 
підтвердження 

 

5. При встановленні позначки в чек-боксі «зберегти як шаблон» переказ зберігається та 

відображається у вкладці шаблони. 
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9.3. Перекази за довільними реквізитами за межі Банку 

Для цього типу переказів у користувача системи Forward online має бути 

щонайменше один діючий картковий рахунок або діючий поточний рахунок. Зображення 

екрану для цього типу переказів зображено на Рис. 1.214. 

 

 
Рис. 1.214 Перекази за довільними реквізитами 

 

1. У відповідному вікні користувач має обрати у полі «З рахунку» один зі своїх діючих 

рахунків (поточний або картковий, у форматі IBAN), з якого буде здійснюватися переказ 

коштів.   

 

2. Користувач вводить необхідні реквізити по рахунку (номер рахунку у форматі IBAN), на 

який буде виконуватися переказ. 

 

3. Користувач вказує суму переказу та призначення платежу. 

 

4. Після натискання на кнопку «Переказати» відбувається підтвердження переказу через 

OTP пароль: на номер мобільного телефону користувача системи Forward online 

відправляється одноразовий пароль, який необхідно ввести у відповідну форму. 

Кількість спроб введення OTP паролю 3.   
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Рис. 1.215 Введення коду з СМС  

 

 Якщо користувач ввів пароль вірно не більше ніж за три спроби, то платіж у разі 

коректної роботи схеми обробки платежу відправляється у Банк, встановлюється 

відповідний статус для переказу.  

 

 
Рис. 1.216 Повідомлення про успішну відправку платежу 

 

 Якщо ж OTP пароль введено невірно три рази або схема обробки платежу 

відпрацювала з помилкою, платіж відхиляється, про що користувач інформується 

відповідним повідомленням. 
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Рис. 1.217 Повідомлення про неправильно введений код 
підтвердження  

 

При встановленні позначки в чек-боксі «зберегти як шаблон» переказ зберігається та 

відображається у вкладці шаблони. 

 

9.4. Перекази за номером телефону  

Для цього типу переказів у користувача системи Forward online має бути один 

діючий картковий рахунок або діючий поточний рахунок. Зображення екрану для цього 

типу переказів зображено на Рис. 1.218. 

 

 
Рис. 1.218 Перекази за номером телефону  

 

1. У відповідному вікні користувач має обрати у полі «З рахунку» один зі своїх діючих 

рахунків (поточний або картковий, у форматі IBAN), з якого буде здійснюватися переказ 

коштів.  

 

2. У полі «На рахунок» користувач має ввести номер рахунку отримувача (у форматі 

IBAN), на який буде здійснено переказ. 

 

3. Користувач вказує номер телефону у відповідному форматі.  
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4. Після натискання на кнопку «Переказати» відбувається підтвердження переказу через 

OTP пароль: на номер мобільного телефону користувача системи Forward online 

відправляється одноразовий пароль, який необхідно ввести у відповідну форму. 

Кількість спроб введення OTP паролю 3.  

  

 
Рис. 1.219 Введення коду з СМС   

 

 Якщо користувач ввів пароль вірно не більше ніж за три спроби, то платіж у разі 

коректної роботи схеми обробки платежу відправляється у Банк, встановлюється 

відповідний статус для переказу. 
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Рис. 1.220 Повідомлення про успішну відправку платежу 

 

 Якщо ж OTP пароль введено невірно три рази або схема обробки платежу 

відпрацювала з помилкою, платіж відхиляється, про що користувач інформується 

відповідним повідомленням. 

 

 
Рис. 1.221 Повідомлення про неправильно введений код 
підтвердження  

 

5. При встановленні позначки в чек-боксі «зберегти як шаблон» переказ зберігається та 

відображається у вкладці шаблони. 

 

9.5. Перекази на картку українського банку 

Зображення екрану для цього типу переказів зображено на Рис. 1.222. 

Для здійснення переказу на картку українського банку необхідно: 

Варіант 1 
1. Обрати з випадаючого списку довідника картку Форвардбанку;  
2. Обрати з випадаючого списку довідника картку іншого банку;  
3. Ввести суму переказу. Комісія за платіж розраховується автоматично та 
відображається біля суми переказу; 
4. Натиснути кнопку «Переказати». 
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Рис. 1.222 Перекази на картку українського банку (раніше збережена)  

 
Варіант 2 
1. Обрати з випадаючого списку довідника картку Форвардбанку.  
2. Обрати значення «Інша картка». 
3. Ввести номер картки іншого банку вручну.  
4. Ввести суму переказу. Комісія за платіж розраховується автоматично та 
відображається біля суми переказу. 
5. Натиснути кнопку «Переказати». 

 

Рис. 1.223 Перекази на картку українського банку (введення номеру карти іншого банку 
вручну 
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Після натискання на кнопку «Переказати» відбувається підтвердження переказу через 

OTP пароль: на номер мобільного телефону користувача системи Forward online 

відправляється одноразовий пароль, який необхідно ввести у відповідну форму. 

Кількість спроб введення OTP паролю 3.   

 

 
Рис. 1.224 Введення коду з СМС 

 

 Якщо користувач ввів пароль вірно не більше ніж за три спроби, то платіж у разі 

коректної роботи схеми обробки платежу відправляється у Банк, встановлюється 

відповідний статус для переказу.  
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Рис. 1.225 Повідомлення про успішну відправку платежу 

 

 Якщо ж OTP пароль введено невірно три рази або схема обробки платежу 

відпрацювала з помилкою, платіж відхиляється, про що користувач інформується 

відповідним повідомленням. 

 

 
Рис. 1.226 Повідомлення про неправильно введений код 

                     Підтвердження 

 

9.6. Перекази з картки іншого банку 

Зображення екрану для цього типу переказів зображено на Рис. 1.227 та Рис. 1.228. 

Для здійснення переказу з картки іншого банку необхідно: 
 
Варіант 1 
1. Обрати з випадаючого списку довідника картку іншого банку.  
2. Обрати з випадаючого списку довідника картку Форвардбанку.  
3. Ввести суму переказу.  
4. Натиснути кнопку «Переказати».  
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Рис. 1.227 Перекази з картки іншого банку (раніше збереженої) 
 
Варіант 2 
1. Обрати значення «Інша картка».   
2. Обрати з випадаючого списку довідника картку Форвардбанку.  
3. Ввести суму переказу.  
4. Натиснути кнопку «Переказати». 

 

Рис. 1.228 Перекази з картки іншого банку (ручне введення) 
 
5. Заповнити картки іншого банку вручну. 
6. Натиснути кнопку «Відправити». 
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Рис. 1.229 Введення даних картки іншого банку вручну  
 

Після натиснення на кнопку «Переказати» відбувається підтвердження переказу через 

OTP пароль: на номер мобільного телефону користувача системи Forward online 

відправляється одноразовий пароль, який необхідно ввести у відповідну форму. 

Кількість спроб введення OTP паролю 3.  

 

 
Рис. 1.230 Введення паролю з СМС 
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 Якщо користувач ввів пароль вірно не більше ніж за три спроби, то платіж у разі 

коректної роботи схеми обробки платежу відправляється у Банк, встановлюється 

відповідний статус для переказу.  

 

 
Рис. 1.231 Повідомлення  

 

 Якщо ж OTP пароль введено невірно три рази або схема обробки платежу 

відпрацювала з помилкою, платіж відхиляється, про що користувач інформується 

відповідним повідомленням. 

 

 
Рис. 1.232 Повідомлення про неправильно введений код 

                     підтвердження 
 

 

9.7. Перекази P2P 

Для цього типу переказів у користувача системи Forward online має бути картковий 

рахунок. Зображення екрану для цього типу переказів показано на Рис. 1.233. 
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Рис. 1.233 Перекази P2P  

 

1. У вікні «Карта відправника» користувач повинен ввести номер карти відправника, 
місяць, число, код CVV2. 

2. У вікні «Карта одержувача» користувач повинен ввести номер карти одержувача, на 
яку буде здійснено переказ, ввести суму переказу, встановити позначку в чек-боксі «Я 
підтверджую, що ознайомлений з Договором оферти і згоден з її умовами».   

3. Після натискання на кнопку «Переказати» відбувається підтвердження переказу через 

OTP пароль: на номер мобільного телефону користувача системи Forward online 

відправляється одноразовий пароль, який необхідно ввести у відповідну форму. 

Кількість спроб введення OTP паролю 3.   

 Якщо користувач ввів пароль вірно не більше ніж за три спроби, платіж у разі 

коректної роботи схеми обробки платежу відправляється у Банк, встановлюється 

відповідний статус для переказу.  

 Якщо ж OTP пароль введено невірно три рази або схема обробки платежу 

відпрацювала з помилкою, платіж відхиляється, про що користувач інформується 

відповідним повідомленням. 

 

4. При встановленні позначки в чек-боксі «зберегти як шаблон» переказ зберігається та 

відображається у вкладці шаблони. 
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9.8. Операція «hold» 

Під час виконання переказів з картки Форвардбанку виникає необхідність 

блокування сум на картці. У випадку помилки при виконанні переказу, користувач 

отримує повідомлення «Платіж відхилено». При цьому кошти розблоковуються та 

відразу повертаються на рахунок (блокування/розблокування коштів в інтерфейсі 

системи не відображаються). 

 

10. Відділення 

Доступ до карти, на якій показано місцезнаходження відділень Forward Bank. Для 

пошуку відділення необхідно натиснути кнопку «Пошук». 

 

Рис. 1.234 Відділення  

 
Ввести адресу або назву відділення та обрати відділення в списку справа.  
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Рис. 1.235 Пошук відділення   

 

В результаті буде відображено детальну інформацію по обраному відділенню.  

 

 
Рис. 1.236 Пошук відділення   
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11. Історія    

На сторінці відображається історія всіх платежів користувача (Рис. 1.237). 

 
Рис. 1.237 Історія   

 

 

12. Оплата послуг 

До розділу «Оплата послуг» входять наступні функції: 

 Поповнення мобільного; 

 Інтернет; 

 Комунальні платежі; 

 Штрафи ПДР; 

 Бюджетні платежі; 

 Ігри та розваги; 

 Таксі; 

 Фінансові послуги; 

 Благодійність. 

Оплату послуг можна здійснювати як з поточного так і з карткових рахунків. 
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Рис. 1.238 Оплата послуг 

Розглянемо оплату послуг на прикладі функції «Поповнення мобільного» - яка 

призначена для поповнення мобільного телефону відповідно. Вигляд екранної форми 

зображено на Рис. 1.239. 

 

У вікні «Поповнення мобільного телефону» користувачу необхідно: 

1. Обрати з випадаючого списку довідника поточний або картковий рахунок. 

2. Ввести номер телефону (у форматі ХХХ-ХХ-ХХ-ХХХ). 

3. Ввести суму (мінімальна сума поповнення 0.01 грн., максимальна сума поповнення 

14999.00 грн.), комісія розраховується автоматично.  

4. Натиснути кнопку «Далі».  

 

 
Рис. 1.239 Поповнення мобільного  
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Після натиснення на кнопку «Далі» відбувається підтвердження переказу через OTP 

пароль: на номер мобільного телефону користувача системи Forward online 

відправляється одноразовий пароль, який необхідно ввести у відповідну форму. 

Кількість спроб введення OTP паролю 3.  

 

 
Рис. 1.240 Введення паролю з СМС 

 

 Якщо користувач ввів пароль вірно не більше ніж за три спроби, то у разі коректної 

роботи схеми обробки платежу,  платіж успішно відправляється у Банк, 

з’являється відповідне повідомлення. 

 

 
Рис. 1.241 Повідомлення  
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 Якщо ж OTP пароль введено невірно три рази або схема обробки платежу 

відпрацювала з помилкою, платіж відхиляється, про що користувач інформується 

відповідним повідомленням. 

 

 
Рис. 1.242 Повідомлення про неправильно введений код підтвердження 

 

13. Кешбек 
Cashback – миттєве повернення Організатором Програми Кешбеку частини коштів 

покупцю витрачених на оплату товарів або послуг.  

Функція «Кешбек» призначена для перегляду в Forward online нарахування 

кешбеку по операціях, для виведення кешбеку. 

 

Замовлення картки з кешбеком 

Після того як Користувач натисне на кнопку «Кешбек», якщо у нього не передбачено 

підключення договорів до Кешбеку, з’являється наступне повідомлення (Рис. 1.243). 

 
Рис. 1.243 Замовлення картки з кешбеком 

 

Після чого виконується перехід користувача за посиланням - https://kokocard.forward-

bank.com/ 

https://kokocard.forward-bank.com/
https://kokocard.forward-bank.com/
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Вибір категорії кешбек від банку 

Після замовлення картки з кешбеком користувачу необхідно вибрати категорії для 

нарахування кешбеку.  

Категорії покупок Користувач вибирає 1 раз на місяць. Вибрані категорії автоматично 

поширюються на всі продукти (за якими є лояльність) клієнта. Загальна кількість 

категорій і категорій для вибору можуть змінюватися. В інтерфейсі видно, по яким 

продуктам підключена програма лояльності. Вибір категорій стає доступним з 00:01 

кожного 1-го календарного дня місяця до 23:59 останнього календарного дня місяця. 

Клієнту пропонується вибрати Х категорій з Y доступних до візуалізації: 

 Х-список категорій доступний для вибору на поточний місяць; 

 Y-кількість категорій беруть участь у програмі лояльності кешбек на поточний 

місяць. 

Вибір категорій по кешбеку доступний для клієнта протягом усього календарного місяця. 

Якщо клієнт не вибрав на початку місяця кешбек, він отримує нагадування про те, що він 

повинен вибрати категорії шляхом пуш-повідомленням.  

 

 
Рис. 1.244 Перехід до вибору категорії кешбеку від банку 
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Рис. 1.245 Вибір категорії кешбеку від банку  

 

Деталі категорії 

Для перегляду деталей категорії необхідно натиснути на значок інформації.   

 

Рис. 1.246 Деталі категорії 
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Вибір партнерського кешбеку 

Після того, як Користувач вибрав категорії кешбек від Банку, він натискає кнопку 

"Продовжити". 

 
Рис. 1.247 Вибір партнерського кешбеку 

 

Деталі категорії 

Для перегляду деталей категорії необхідно натиснути на значок інформації.   
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Рис. 1.248 Деталі категорії  

 

Після того як Користувач обрав всі необхідні категорії від програми лояльності 

Замовника та програм лояльності від Партнерів він натискає кнопку «Підтвердити».  

 
Рис. 1.249 Підтвердження категорій 
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УВАГА!!! Після підтвердження категорій Користувач вже не може змінити її в поточному 

місяці. 

Після того, як Користувач підтвердить всі обрані категорії, з’явиться повідомлення 

про нарахування кешбеку з дати вибору категорій.  

На Рис. 1.250 відображаються меню карток, категорії кешбек та суми зараховува-

них бонусів по всіх картках.  

 

 
Рис. 1.250 Функція «Кешбек» (меню карток та категорії кешбек) 

 
1 – функція «Кешбек» 
2 – баланс кешбека 
3 – меню карток 
4 – категорії кешбек    
 

Користувач може відкрити категорію Кешбек та подивитись операції, які були здійснені в 

даній категорії та суму нарахованих бонусів по операціям в даній категорії по всіх  

продуктах (картках) Рис. 1.251. 
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Рис. 1.251 Вибір категорії кешбеку 

 

  
Рис. 1.252 Операції обраної категорії та сума нарахованих бонусів 

 
Деталі категорії  
Для перегляду деталей категорії необхідно натиснути на значок інформації. 
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Рис. 1.253 Перехід до перегляду деталей категорії 

 

З’являється вікно з інформацією по обраній категорії, відображаються відсотки кешбеку 

власних та кредитних коштів, ММС коди. 

 
Рис. 1.254 Деталі категорії 

 

Категорії в розрізі продукту (картки) 

Для перегляду категорій в розрізі продукту (картки) необхідно натиснути на картку в 

меню карток.    
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Рис. 1.255 Перехід до категорій в розрізі продукту (картки)  

 

 
Рис. 1.256 Категорії в розрізі продукту (картки) 
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Виведення кешбеку 

Для виведення кешбеку необхідно обрати картку в переліку (Рис. 1.257). 

 
Рис. 1.257 Вибір  картки для виведення кешбеку 

 

У вікні обраної картки натиснути кнопку «Вивести» (кнопка «Вивести» активна, якщо 

сума накопиченого кешбека  більше значення «Мінімальна сума для виведення 

кешбека»). 

 
Рис. 1.258 Перехід до виведення кешбеку 

У вікні «Виведення кешбеку» автоматично заповнена мінімальна сума виведення коштів. 

Ввести необхідну суму виведення та натиснути кнопку «Вивести».  
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Рис. 1.259 Виведення кешбеку 

З’являється відповідне повідомлення системи. 

 
Рис. 1.260 Повідомлення 

 

14. Вихід з системи  
 

Користувач може вийти з системи Forward online наступними способами: 

 натиснувши кнопку «Вихід»; 

 закривши всі вкладки у браузері, які відображають сторінки системи Forward 

online, відбувається процес автоматичного виходу з системи.  

 через 20 хвилин, після відсутності будь-яких дій в системі Forward online з боку 

користувача, відбувається процес автоматичного виходу з системи Forward online. 

 

 

 

 

 

 

 


