ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСАМИ
SMS-БАНКІНГУ:
ЗАПИТ ДОСТУПНОГО БАЛАНСУ НА КАРТЦІ
За допомогою SMS-банкінгу Ви можете отримати інформацію
про доступну суму на картці.
Для цього необхідно набрати у мобільному телефоні SMSповідомлення такого змісту:
BAL XXXX
де
BAL – код послуги
XXXX – останні 4 цифри номера картки
Відправити SMS-повідомлення на короткий номер 332*:
BAL (пробіл) 9999
ПАТ «Укрсоцбанк» надішле на Ваш мобільний телефон SMSповідомлення з інформацією про доступну суму на картці:
01/01/16 13:00 Zapyt balansu po 4874*9999 Zalyshok 100.00 UAH
де 01/01/16 13:00 – дата й час
операції
Zapyt balansu – умовне позначення операції
4874*9999 – перші й останні 4 цифри номера картки
100,00 UAH – залишок доступних коштів на картці у валюті рахунку
Комісія складає 0,25UAH/ 0,03USD/ 0.02 EURO за кожен запит.
ПЕРЕКАЗ КОШТІВ МІЖ КАРТКАМИ
Ця послуга дає можливість на запит клієнта здійснити переказ
гривні з картки на картку – як на власні картки, так і на картки інших
клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк».
Для цього необхідно набрати на мобільному телефоні SMSповідомлення такого змісту:
TRANS XXXX YYYYYYYYYYYYYYYY SUM CURRENCY
де
XXXX – останні 4 цифри номера картки, з якої виконується переказ
YYYYYYYYYYYYYYYY – повний номер картки, на яку виконується
переказ
SUM – сума переказу
CURRENCY – валюта переказу (повинна збігатися з валютою
рахунків карток, між якими виконується переказ): UAH – гривня.
Відправити SMS-повідомлення на короткий номер 332*:
TRANS (пробіл) 9999 (пробіл) 4874128888888888 (пробіл) 75
(пробіл) UAH
ПАТ «Укрсоцбанк» надішле на Ваш мобільний телефон SMSзапит з проханням підтвердити операцію цифровим кодом,
вказаним у надісланому SMS-запиті.
Після успішного підтвердження ПАТ «Укрсоцбанк» відправить на
Ваш мобільний телефон SMS-повідомлення з інформацією про
проведену операцію:
01/01/2016 13:00 Operatsia na sumu 75.00 UAH po 4874*9999
Zalyshok 25.00 UAH
де 01/01/16 13:00 – дата й час
операції
75.00 UAH – сума та валюта операції
4874*9999 – перші й останні 4 цифри номера картки відправника
Zalyshok 25.00 UAH – позначення доступного залишку після
виконання операції

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК «ОЩАДНИЙ+»
ТА НАВПАКИ
За допомогою SMS-банкінгу Ви можете переводити свої гроші з
картки рахунку на рахунок «Ощадний+» та навпаки, на залишки
по якому нараховуються підвищені відсотки.
Для цього необхідно набрати на мобільному телефоні SMSповідомлення такого змісту (для переказу на депозитний рахунок):

OSTO XXXX SUM CURRENCY
або (для переказу з депозитного рахунку)
OSFROM XXXX SUM CURRENCY
де
XXXX – останні 4 цифри номера картки, з якої здійснюється
переказ SUM – сума переказу
CURRENCY – валюта переказу = валюта картки, з якої
здійснюється переказ: UAH – гривня, USD – долар США, EUR
– Євро
Відправити SMS-повідомлення на короткий номер 332*:
OSTO (пробіл) 9999 (пробіл) 75 (пробіл) UAH
або
OSFROM (пробіл) 9999 (пробіл) 75 (пробіл) UAH
ПАТ «Укрсоцбанк» надішле на Ваш мобільний телефон SMSзапит з проханням підтвердити операцію цифровим кодом,
вказаним у надісланому SMS-запиті.
Після успішного підтвердження ПАТ «Укрсоцбанк» відправить на
Ваш мобільний телефон SMS-повідомлення з інформацією про
проведену операцію:
01/01/2016 13:00 Operatsia na sumu 75.00 UAH po
4874*9999 Zalyshok 25.00 UAH
де 01/01/16 13:00 – дата й час
операції
75.00 UAH – сума та валюта операції
4874*9999 – номер картки відправника
Zalyshok 25.00 UAH – позначення доступного залишку
після виконання операції
* для операторів мобільного зв’язку: Vodafone, Київстар, Lifecell
УВАГА:
При наборі SMS-запитів слід використовувати лише
латинські літери та дотримуватися правильного формату
запитів! При відправці неправильно оформленого запиту
клієнтові буде надіслано відповідне інформаційне SMSповідомлення.

