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ВЪВЕДЕНИЕ
Какво представлява Банковия Сертификат?
Банковият Сертификат (Сертификата) за достъп до услугата „Интернет банкиране“
(Услугата) на „Инвестбанк“ АД (Банката) представлява специален файл, който служи да
подписване от клиента (чрез неговия уеб браузър) на наредените банкови документи
през Системата за Интернет банкиране на Банката по електронен път, като по този
начин се гарантира най-висока степен на сигурност която изключва злоупотреби и
възможност за манипулации на данните на Клиента при осъществяване на комуникация
му с Банката.
Какво се изисква от Вас?
Необходимо е да ползвате услугата „Интернет банкиране“ на Банката и на
устройството си да имате инсталиран Microsoft Internet Explorer версия 8.0 или Mozilla
Firefox версия 40 или по-висока.
Как да заявите Вашия Сертификат?
След вход в Услугата през уеб интерфейс на адрес https://ibanking.ibank.bg/,
посредством бутон
в меню Настройки – Регистър
сертификати Вие можете да изпратите заявка към Банката за издаване на Банков
Сертификат:
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След въвеждане на
към Банката“ Искането ви
за одобрение от банков
одобряват от оторизирани

паролата за достъп до системата и бутон „Изпрати заявка
за издаване на банков сертификат автоматично се изпраща
служител. В рамките на работния ден всички заявки се
за целта служители.

Банковият Сертификат представлява файл, който след като бъде създаден от
Банката, Вие можете да изтеглите от последната колона в таблицата „Регистрирани
банкови сертификати“.
ВАЖНО!!! Когато заявения от Вас Банков Сертификат бъде одобрен, Вие трябва да го
изтеглите като изберете „Свали“ от последната колона „Линк“. След като изтеглите
Сертификата, системата автоматично ще ви изпрати SMS – съобщение с код за
инсталиране на сваления сертификат.
Получения код чрез SMS е еднократен и Вие задължително трябва да го
запазите, за да може в последствие да инсталирате успешно сертификата си
на желаните от Вас устройства.
Процесът по одобрението на банковия сертификат можете да следите от меню
Настройки – Регистър сертификати.
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І. ИНСТАЛИРАНЕ НА БАНКОВИЯ СЕРТИФИКАТ В Internet Explorer
За да ползвате Сертификата, трябва да го инсталирате във Вашия Internet
Explorer. За тази цел е необходимо преди това да сте изтеглили файла със Сертификата
и да сте получили кода за неговата инсталация, който представлява случаен набор от
главни и малки букви на латиница и цифри.
През Windows Explorer отваряте устройството и папката където се намира файла с
Вашият Сертификат и кликвате двукратно върху него.
Следва диалога на Windows за импорт на сертификата:

Избирате „Next“:
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Отново избирате „Next“:

Въвеждате 10-значния код за инсталация на Сертификата който сте получили в
SMS – съобщението от Банката.

Задължително маркирайте третия чекбокс „Include all extended properties”.
Маркирате втория чекбокс, ако желаете да експортирате сертификата с цел
архивиране или транспортиране.
Препоръчително е да маркирате първия чекбокс „Enаble Strong Private
Protection...“, за да се иска Вашето разрешение и да можете да защитите с Ваша
допълнителна парола използването на Сертификата от Internet Explorer.
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Избирате „Next“:

Избирате къде да бъде импортиран сертификата, като от бутона Browse избирате
Personal и потвърждавате с ОК.
Избирате „Next“:

Избирате „Finish“
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ВАЖНО!!! Следващите четири екрана не са задължителни. Те се появяват
ако сте маркирали първия чекбокс „Enаble Strong Private Protection...“ (от
втория екран на стр. 6).

Избирате „Set Security Level“:

Маркирате „High“ за да защитите сертификата с Ваша парола и после избирате
„Next“:
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Въвеждате някаква Ваша парола в полетата „Password“ и след това избирате
„Confirm“.
Препоръки за съставяне на нова Парола:
ДА НЕ СЪДЪРЖА повтарящи се и/или подредени цифри;
ДА НЕ СЪДЪРЖА характерни и широкоизвестни данни за лицето или
части от тях – напр. ЕГН на лицето, на негова/а съпруг/а, приятел/ка,
родители, деца или други близки хора;
 ДА НЕ СЪДЪРЖА телефонни номера, дати на раждане и/или сватба,
адресни данни, навършени години и т.н.,
ЗАЩОТО ТАКИВА ПАРОЛИ СА МНОГО ЛЕСНИ ЗА ОТГАТВАНЕ!!!



Избирате „Finish“:

Избирате „OK“ за затваряне на прозореца.
Отваряте Вашият Internet Explorer. Избирате „Tools“ - „Internet Options“ „Contents“ - „Certificates“:
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В „Personal“ трябва да стои Вашият Сертификат. Маркирайте го и после изберете
„View“:
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Така можете да се уверите, че това е Вашия Сертификат.
Обърнете внимание на датите в полета „Valid from“ и „to“ - те определят периода,
през който този сертификат е валиден. Когато предстои изтичането на този срок,
следва да изпратите нова заявка към Банката за издаване на Банков Сертификат.
След изтичане срока на валидност изтривате Сертификата, чиито срок на
валидност е изтекъл (с бутона „Remove“ от предната картинка), след което
инсталирате Новия Сертификат по същия начин.
Избирате „OK“ - „Close“ - „Cancel“, за да излезете от тук.
За да можете да подписвате Вашите банкови документи с Банков Сертификат е
необходимо на устройството за достъп до Услугата да има инсталирана програма
CAPICOM (компонент на Microsoft за работа с цифрови сертификати).
Ръководство за инсталиране на програмата можете да изтеглите от сайта на Microsoft.
ВАЖНО!!! Ако използваната от Вас версия на „capicom.dll” е по-ниска от 2.1.0.2, моля
обновете със следния Security Update от сайта на Microsoft .
Сега вече Вие сте готови да ползвате своя Банков Сертификат за
подписване на документи през Internet Explorer.
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ІІ. ИНСТАЛИРАНЕ НА БАНКОВИЯ СЕРТИФИКАТ В Mozilla Firefox
За да ползвате Сертификата, трябва да го инсталирате във Вашия браузър Mozilla
Firefox.
Стартирате Mozilla Firefox.
Избирате „Tools“ - „Options“:

Избирате „Advanced“ - „View Certificates”:
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Избирате „Import“:

Избирате пътя до папката, където преди това сте записали файла с Вашият
Сертификат.
След като го изберете и маркирате, изберете „Open”:
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Въвеждате 10-значния код за инсталация на Сертификата който сте получили в
SMS – съобщението от Банката.

Избирате “OK”.
Появява се съобщение за успешно инсталиран Банков Сертификат:

Вашият Сертификат вече се вижда в списъка с личните Ви сертификати.
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ВАЖНО!!! Трябва да се изберете таб „Authorities“, след което от списъка
да намерите и изберете root сертификата „Investbank AD Root CA“, натиснете
„Edit Trust“ и маркирайте всички опции. Накрая изберете „ОК“.

ВАЖНО !!! За да можете да подписвате Вашите банкови документи с
Банков Сертификат през Mozilla Firefox е необходимо да инсталирате Add-on,
наречен „signTextJS“.
Избирате „Tools“ - „Add-ons“:

Ползвайки търсене от поле „Search all add-ons” намирате и инсталирате
Add-on, наречен „signTextJS“
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Сега вече Вие сте готови да ползвате своя Банков Сертификат за
подписване на документи през Mozilla Firefox.
ВАЖНО!!! Ако имате инсталирани повече от един Сертификат в своя
браузер Mozilla Firefox, винаги когато потвърждавате документ в „Интернет
банкирането“ на Банката, трябва внимателно да посочвате правилния Банков
Сертификат който е издаден за клиента със сметките на който работите.
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