
 
Інструкція користування сервісом 

 Telegram Forward bank 
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  - Forward Bank  відкриває для своїх клієнтів можливість  
отримувати інформацію по своїх рахунках через додаток 
«Telegram».  

   - Даний сервіс дозволить вам в будь-який момент дізнатись 
залишок на своїх карткових рахунках, дізнатись стан по кредиту, 
депозиту.  

   - Що для цього потрібно? завантажте на мобільний телефон 
додаток «Telegram», додайте в свої контакти Fbank_bot та 
спілкуйтесь за допомогою відповідних запитів в месенджер. 

- Додаток доступний для усіх платформ.  

Telegram for Android Telegram for iPhone Telegram for WP 

Встановлюй додаток прямо зараз  та отримай доступ до рахунків у будь-який час! 
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1. В основному вікні 
месенджера 
натиснути значок 
пошуку (Лупа в 
правому верхньому 
куті) 

 

2. Набрати текст 
fbank  або_fbank_bot 
в пошуковому_рядку. 
Зачекати,_доки 
месенджер знайде 
Бот. 

 

3. Натиснути на 
Значок Бота, що 
приведе до відкриття 
та запуску Бота на 
пристрої. 

4. Запуск взаємодії з 
Ботом здійснюється 
за допомогою 
кнопки START внизу 
вікна або набором 
команди /start в 
рядку набору тексту 

     Пошук Бота в Telegram Messenger: 
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1. При першому 
вході буде 
відображатись 
повідомлення 
«Клієнт 
не_знайдений, 
передайте Ваш 
номер телефону, 
натиснувши кнопку 
внизу екрану» 

2. Необхідно натиснути 
на кнопку «Передайте 
нам Ваш номер 
телефону» та далі «ОК». 
Номер телефону,_який 
використовується 
Telegram,_повинен 
співпадати з номером 
мобільного телефону в 
анкеті клієнта. 

3. Повідомлення «Ваш 
телефон: «НОМЕР 
ТЕЛЕФОНУ» додано в 
Базу. Натисніть /start для 
початку взаємодії» 
Можна набрати /start, 
можна натиснути на 
підсвічену синім команду 
всередині  тексту. 

4. Необхідно обрати 
потрібний пункт меню 
«Картки», «Кредити», 
«Депозити», «Адреси 
представництва Банку», 
«Курси валют», «Інфо», 
«Замовити 
кредит/Депозит». 

         Перший вхід до системи: 
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1. Обираємо пункт 
меню «Картки» 

2. Обраний 
необхідний пункт 
із 
запропонованих: 
Баланс по картці 
та Коротка 
виписка по картці 

3. Баланс по картці, далі 
обираємо потрібну картку  зі 
списку активних карток,  
отримуємо інформацію про 
поточний баланс, суму 
заборгованості, розмір 
рекомендованого платежу. По 
кредитній картці - баланс, 
доступний залишок. 

4. Коротка 
виписка по картці, 
далі обираємо 
потрібну картку зі 
списку активних 
карток та 
отримуємо 
інформацію по 
останніх 25 
операціях 

     Отримання інформації по карткам: 
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1. Обираємо 
відповідний пункт 
меню «Кредити» / 
«Депозити»/ «Адреси 
представництва 
Банку» 

2. Отримуємо 
інформацію по 
кредиту: 

- Сума заборгованості 
(сума ПДП)  

- Мінімальний платіж 

- Дата оплати 

3. Отримуємо інформацію 
по депозиту: дата та термін 
депозиту, сума  та валюта  
вкладу, поточна сума та 
ставка, назва депозиту. 

- Підключення/відключення 
автоматичної пролонгації 
депозиту 

4. Отримуємо 
інформацію про 
адреси 
представництва  
Банку  

Кредит/депозит/адреса точок присутності Банку: 
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1. Обираємо 
відповідний пункт 
меню «Курси валют» / 
«Інфо»/ «Замовити 
Кредит/Депозит» 

2. Отримуємо 
інформацію по курс 
валют: 

- Курс 
купівлі/продажу/НБУ: 
EUR, USD, RUB. 

3. Отримуємо інформацію 
про контакти банку:   

- Контактні номери 
телефонів; 

- Skype; 

- E-mail. 

4. Отримуємо 
посилання на: 

- Заявку на кредит 
готівкою; 

- Заявку на кредитну 
картку; 

- Заявку на депозит. 

Курси валют/інфо/Заявка на кредит/депозит: 


