
                                   

Ръководство за Интернет банкиране: 
 

 

I. Първоначално влизане в системата: 

 Влезте в страницата на Корпоративна търговска банка АД www.corpbank.bg 

 Изберете линка в горния десен ъгъл:  

 

  
 

 Ако желаете директно да влезете в сайта за Интернет банкиране, напишете в 

адресната лента на експлорера:   

https://rbweb.corpbank.bg/ 



                                   

 Преди да влезете с потребителско име и паролата, моля прегледайте „Минимални 

изисквания за работа със системата”. 

 Въведете потребителско име и парола за WEB, дадени Ви от служител на 

Корпоративна търговска банка АД в запечатан плик, и натиснете бутон „Вход”. 

Препоръчително е след първоначално влизане в системата и изпращане на Вашия 

класифицирал електронен подпис, да смените паролата. 

 Ако се появи някое от следните съобщения за грешка: 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

проверете версията на Internet Explorer, която ползвате. Можете да го направите от 

Меню Help\ About Internet Explorer. 

 



                                   

   Ако работите с версия 7, 8 или 9 на Internet Explorer , трябва да добавите сайта за 

Интернет банкиране на Корпоративна търговска банка АД в Trusted sites. За целта 

следвайте стъпките: 

- Изберете меню Tools\ Internet Options \ Security, кликнете върху „Trusted sites” и 

натиснете бутон „Sites”. 

 

 
 

- Ще се отвори прозорец: 



                                   

 
 

В полето „Add this website to the zone” напишете https://rbweb.corpbank.bg , ако не 

излезе автоматично. 

- Натиснете бутон “Add” и адресът трябва да се прехвърли под „Websites:” 

- Натиснете бутон „Close”  и  след това „OK” 

 След като сте добавили страницата за Интернет банкиране в “Trusted sites”, ако при 

влизане в системата се появи следното съобщение: 

 

 
  отговорете с „YES”. 

 

 Ако се появи информационна лента относно компонента Capicom за работа с 

цифровия сертификат, разрешете да се инсталира като кликнете с ляв бутон на 

мишката и изберете „Run ActivX Control ”. 



                                   

 
 

 

II. Въведете потребителското име и паролата за WEB. 

 

III. Въведете четири - цифрения security code и натиснете бутон „Вход”. 

 
IV. Отговорете с „YES” на съобщението: 

 

 
 

V. За да ползвате пълната функционалност на услугата „Интернет банкиране” Ви е необходим 

Класифициран Електронен Подпис (КЕП), издаден от Доставчик на Удостоверителни Услуги 

(ДУУ) . Електронният подпис, издаден от ДУУ,  дава най-голяма защита и сигурност на 

Вашата информация. Банката работи с КЕП, издадени от всички регистрирани доставчици в 

България - Борика-Банксервиз АД, Информационно обслужване АД, Инфонотари ЕАД, 

Спектър АД, СЕП България АД. 



                                   

1. В случай, че сте закупили Класифициран електронен подпис от ДУУ, трябва да 

го изпратите от меню Сигурност/ Изпращане на сертификат, натиснете бутон 

„Продължи”. 

 

 
 

 При изтичане срока на този сертификат – той трябва да се поднови от съответния ДУУ. 

 

VI. Ако при отваряне на който и да е вид документ от меню Операции, се зареди бял прозорец, 

а не бланка на платежно нареждане, е необходимо да инсталирате  Macromedia Flash 

Player 7 или по-късна версия . Следвайте стъпките: 

 Кликнете върху „Минимални изисквания за работа със системата” 

 
 

 Изберете „Macromedia Flash Player” . Ще се отвори нова страница, от където 

можете да инсталирате този плейър. 



                                   

 
 

 Натиснете жълтия бутон „Agree and install now”, след което бутон „Install”. 

 След успешното инсталиране, можете да отворите бланките на платежните 

нареждания. 

 

VII. Настройка за работа с масови плащания: 

 

 Изберете меню Tools/ Internet Options и натиснете бутон “Custom Level” 



                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настройте  „Download unsigned ActiveX controls” на ниво „Prompt” 



                                   

 
 

 Натиснете „OK” и  на следващото съобщение отговорете с „YES” 

 
 Отново натиснете бутон „OK” на първия прозорец. 

 

 

 

Приятна работа с Интернет банкирането на                                              

Корпоративна търговска банка АД! 
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

 Абонат на системата за CSWebBank (наричан за краткост в следващото изложение – абонат)  - под абонат 
следва да се разбира клиент на основната банкова система, регистриран в клиентска картотека, който е 
сключил договор с банката за ползване на системата за CSWebBank. Като абонати се определят физически 
и юридически лица, клиенти на банката, които ползват CSWebBank. 

 Потребител на системата за CSWebBank (наричан за краткост в следващото изложение –потребител) - 
лице с право на достъп през системата за CSWebBank до сметките на конкретен абонат. Може да се 
определи и като лице, регистрирано като потребител на WEB банкиране в клиентска картотека. В кръга на 
WEB потребителите попадат единствено физически лица. Всеки потребител се идентифицира с 
потребителско име и парола, еднакви за всички абонати, към които е регистриран. Това означава, че 
конкретен потребител ще ползва едно потребителско име и парола за всички абонати, до които има достъп 
през CSWebBank. Например потребителят ще ползва едни и същи потребителско име и парола за достъп 
до личните и до фирмените сметки.  

 Когато физическо лице, титуляр по сметката, е абонат и WEB потребител, се наблюдава припокриване  
между двете понятия. 

 Заявка - регистрирано в системата за CSWebBank нареждане за извършване на плащане, което преминава 
през различни етапи на обработка до записването му в основната банкова система. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОФТУЕР 

 Microsoft Windows NT 4.0 или по-късна версия. 

 Microsoft Internet Explorer 6.0 или по-късна версия. 

 Microsoft XML 2. 

 Microsoft Capicom. 

 Microsoft XEnroll. 

 Macromedia Flash Player 7 

 Разрешени Cookies. 

 Разрешено стартиране на ActiveX контроли. 

 Препоръчителна разделителна способност на потребителския монитор – 1024 х 768 или по-висока с 32 
битов цвят. 

 Налични администраторски права докато всички необходими компоненти бъдат инсталирани. 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗПИСВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ В CSWEBBANK 

 При абониране на банков клиент за работа със системата CSWebBank, потребителят получава служебно 
издадени потребителско име и парола от банката, с които се регистрира при първото си Log-не в системата 
за CSWebBank. Необходимо е в интернет страницата на банката да се въведат получените потребителско 
име и парола, както и системния код за регистрация (Фиг. 1) 



                                   

 
Фиг. 1 

 След първоначалното си разписване в системата, за да може да се използва функционалността й, 
потребителят се нуждае от сертификат, който го идентифицира пред банката. 

СЕРТИФИКАТИ 

ИЗПРАЩАНЕ НА СЕРТИФИКАТ 

 Системата предоставя възможност за работа със сертификати (КЕП) , издадени от доставчици на 
удостоверителни услуги. 

 При първото си влизане в системата, потребителят следва да избере банковия клиент от контекста на който ще работи 
и да Изпрати своя сертификат от меню сигурност, Изпращане на сертификат. След изпращане на сертификата, 
потребителят има достъп до цялата функционалност на системата за CSWebBank – смяна на парола и потребителско 
име, преглед на документи и т.н. 

 Ако потребителят разполага с един сертификат за достъп до няколко банкови клиента, следва да направи Изпращане 
на сертификат за всеки от банковите клиенти. 

 Ако потребителя разполага с отделен сертификат за всеки банков клиент, до чийто сметки има достъп, следва да 
направи изпращане на конкретния сертификат към всеки банков клиент. 

МЕНЮ СИГУРНОСТ 

СМЯНА НА ПАРОЛА 

 След като потребител се разписал успешно и е инсталирал и назначил за работа сертификата си, е препоръчително да 
смени служебно издадените му потребителско име и парола, което се реализира през меню „Сигурност”, „Смяна на 
парола” и „Смяна на потребителско име”. 

 За промяната на парола е необходимо да се въведе старата парола (служебно генерираната) и новата (Фиг. 28). След 
успешна промяна системата извежда съобщение (Фиг. 29). 



                                   

 
Фиг. 28 

 
Фиг. 29 

СМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ 

 След като потребител се разписал успешно и е инсталирал и назначил за работа сертификата си, е препоръчително да 
смени служебно издадените му потребителско име и парола, което се реализира през меню „Сигурност”, „Смяна на 
парола” и „Смяна на потребителско име”. 

 За промяната на потребителско име е необходимо да се въведе само новото потребителско име (Фиг. 30). След 
успешна промяна системата извежда съобщение (Фиг. 31). 

 
Фиг. 30 

 
Фиг. 31 

ПРАВА НА ДОСТЪП 

 От меню „Права на достъп” потребителят има възможност да види партидите, с които може да работи през 
CSWebBank и правата му за всяка от тях (Фиг. 32).  



                                   

 
Фиг. 32 

МЕНЮ – НАЧАЛО 

 След разписване в системата, потребителят може да избере банковия клиент с чиито сметки ще оперира (Фиг. 33). 

 
Фиг. 33 

 От началната страница потребителя получава информация за банковите си сметки и салда по тях (Фиг. 33). 

 Предвидена е възможност за „Системни съобщения”, даващи информация за документите, обработени или 
отхвърлени от системата, както и предстоящи падежи по депозити и кредити и др. (Фиг. 33). 

МЕНЮ ОПЕРАЦИИ 

 През системата CSWebBank е осигурена възможност за нареждане на банкови операции, аналогични на тези от 
основната система. За целта се използват стандартни форми на различните видове документи. За улеснение на 
потребителя във всяка форма са добавени коментари към задължителните за попълване полета. 

 Към всички форми са осигурени допълнителни полета (Фиг. 34): 

- Запиши като контрагент – запазват се име, сметка, банков код на получателя, което улеснява 
попълването на други платежни документи.  



                                   

- Период за иницииране – определя времето, в което системата ще прави опит за обработка на 
документа. По подразбиране се зареждат начална дата – текуща счетоводна дата и крайна дата  - 
следващ работен ден за РИНГС.. Могат да се задават и бъдещи стойности, т.е. заявката се регистрира и 
системата ще започне опити за обработката й при настъпване на началната дата от периода за 
иницииране. 

- Чака представяне – заявката е само регистрирана и не подлежи на обработка без изричното нареждане 
на потребителя. 

- Запиши като шаблон – когато е маркирана тази опция и се посочи име на шаблон, документа се записва 
и може да бъде използван в бъдеще. Под шаблон следва да се разбира запазена бланка на документ с 
попълнени реквизити, която може да се използва многократно.  

 

Фиг. 34 

 Последователност за въвеждане на документа: 

- Попълват се всички задължителни полета; 

- Коригира се периода на иницииране – по желание на клиента; 

- През бутон „Заявка” (Фиг. 34), ако всички реквизити са коректно попълнени, излиза съобщение с 
регистрационен номер на документа и през бутон „Подпиши”, документ се валидира (Фиг. 35). 



                                   

 
Фиг. 35 

 С подписването на заявката тя се изпълнява незабавно – в случай че подписа на потребителя е достатъчен и по 
сметката има разполагаемост за изпълнение на плащането. 

 Всички заявки се въвеждат по идентичен начин. 

 Заявки, които се поддържат от системата, са: 

- Кредитен превод; 

- Плащане към бюджета; 

- Нареждане за Директен дебит; 

- Бюджетно плащане; 

- Получени нареждания за директен дебит; 

- Нареждане за валутен превод – ако е за сума, за която се изисква попълване на декларация и 
статистическа форма, системата няма да пристъпи към обработка, докато потребител не ги попълни; 

- Масово плащане БУС – известна особеност се наблюдава при масовите плащания, за които е 
необходимо да се попълни име на файл или да се избере файл с МП (Фиг. 36). Системата осъществява 
контрол върху формата на посочения файл и ако са спазени изискванията масовото плащане се 
регистрира за изпълнение. В документа МП се попълват брой редове, обща сума и контролен код от 
файла за масово плащане. Файлът се маркира като успешно обработен в момента на записването му в 
регистъра на масови плащания в основната банкова система. 



                                   

 
Фиг. 36 

МЕНЮ ТЪРГОВИЯ 

 Към търговията спадат: 

- Стандартни валутни сделки – по обявените от банката котировки (Фиг. 37); 

 
Фиг. 37 



                                   

- Поръчка за Валутна сделка – по котировки, които подлежат на договаряне (Фиг. 38) и които изискват 
потвърждение от банков служител. 

 
Фиг. 38 

МЕНЮ ДОКУМЕНТИ – ОБРАБОТКА 

ПОДПИСВАНЕ 

 През този етап преминават заявки със статус „Чака подпис”. От меню „Документи –обработка”, „Подписване” се 
визуализират всички документи, подлежащи на подписване от конкретния WEB потребител. Осигурен е филтър по тип 
документ, период на заявките, банкова сметка (Фиг. 39). 

 
Фиг. 39 

ПРЕДСТАВЯНЕ 



                                   

 През този етап преминават заявки със статус „Чака представяне” (Фиг. 40). Заявките, подлежащи на представяне, могат 
да бъдат филтрирани по различни признаци – тип документ, сметка, период на иницииране. Системата позволява 
едновременното или последователното им Представяне. За целта е необходимо да се маркират заявките, подлежащи 
на представяне, и през бутон „Изпрати”, преминават към следващ етап от обработката. Осигурен е филтър по тип 
документ, период на заявките, банкова сметка. 

 
Фиг. 40 

СМЯНА НА ПРИОРИТЕТ 

 Смяната на приоритет е възможна само за заявки, които все още не са обработени и не са отхвърлени или анулирани. 
Приоритета е обвързан с отделната сметка.Съществуват три степени на приоритет – Висок, Нормален и Нисък. Всички 
заявки при въвеждането си получават автоматично Висок приоритет и се нареждат за изпълнение в хронологичен ред. 
Чрез смяната на приоритет заявките, които все още не са обработени от системата, могат да бъдат пресортирани. 
Целта е да се осигури възможност на потребителя да преподреди наредените заявки в зависимост от 
разполагаемостта по дебитираната партида (Фиг. 41). Осигурен е филтър по тип документ, период на заявките, 
банкова сметка. 

 

Фиг. 41 

ДОГОВАРЯНЕ 

 През този етап преминават заявки за „Валутна сделка по договаряне”, които са с променен курс от банката и се 
нуждаят от допълнително потвърждаване от страна на потребителя. 

АНУЛИРАНЕ 



                                   

 На анулиране подлежат заявки, които не са обработени от системата (чакат подпис, представяне и др.). Анулирането 
става през самия документ от бутон „Анулиране” (Фиг. 42). Осигурен е филтър по тип документ, период на заявките, 
банкова сметка. 

 
Фиг. 42 

 
 

ПРЕГЛЕД 

 През менюто се осъществява преглед на документите, регистрирани през системата за Итернет банкиране. Осигурен е 
филтър по тип документ, период на заявките, банкова сметка, статус на заявката (Фиг. 43). 

 
Фиг. 43 

 Възможните статуси на документи са: 



                                   

- Чака подпис – за заявките, които се пописват от повече от един потребител. Това са заявки, подписани 
от потребителя в момента на регистрация, които се нуждаят от един или повече подписи, за да се 
извърши плащането. 

- Чака декларация – статус, валиден само за нарежданията за валутен превод, които отговарят на 
условията за попълване на Декларация за произход на средствата и Статистическата форма по чл.3, 
ал.1 от Наредба 27 на БНБ. 

- Чака представяне – важи за документите, за които е маркирано поле „Чака представяне”. 

- Чака потвърждение – важи за заявките, за които е необходимо потвърждение от банков служител – 
валутни сделки по договаряне. 

- Чака обработка – документи, които са напълно валидни, но не са обработени веднага поради 
недостатъчна разполагаемост или поради не настъпила начална дата за иницииране на плащането. 
Заявките с този статус подлежат на обработка от Shedular приложението. 

- Отхвърлена – с такъв статус за заявките, отхвърлени от системата и необработени по обективни 
причини –  Напр. Несъбран необходим брой подписи за извършване на плащането, недостатъчна 
разполагаемост и др. в рамките на периода за иницииране на плащането. 

- Анулирана – с този статус за заявки, отказани по нареждане на клиента. 

- Обработена – заявките, които са успешно обработени от системата. 

 

МЕНЮ ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА КАСА 

 Осигурена е възможност за подаване на заявка за теглене на каса (от банков финансов център). Необходимо е 
последователно да се попълни сметка, сума и валута, дата на теглене и финансов център, от който ще се извърши 
тегленето. През бутон „Изпрати” се регистрира Заявката за теглене на каса. Визуализират се всички регистрирани 
Заявки (Фиг. 44). 

 
Фиг. 44 

МЕНЮ СПРАВКИ 

ЕКСПОЗИЦИЯ  

 Предоставя подробна информация за сметките на клиента с основните данни по тях (Фиг. 45). 



                                   

 
Фиг. 45 

 По избрана сметка се визуализира подробна информация към сметката с препратка към лихвени данни и блокирани 
суми. През бутон „Избор” се препраща обратно към основното меню „Справки”, „Експозиция” за преглед на друга 
сметка (Фиг. 46). 

 
Фиг. 46 

БАЛАНС ПО СМЕТКИТЕ 

 Справката „Баланс по сметки” показва всички дебитни и кредитни обороти на дневна или месечна база, за определен 
минал период (Фиг. 47). Включват се всички операции по дата на осчетоводяване до вчера, т.е. не се включват 
операциите от текущата счетоводна дата, които все още не са приключени. Определят се параметрите на 
визуализация и през бутон „Покажи” се извежда справката. 

 
Фиг. 47 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 Справката „Извлечения” извежда движенията по избраната сметка за определен период от време. Предоставена е 
възможност за ограничаване на избора по период, сума, посока на операцията – дебитна или кредитна (Фиг. 48). 



                                   

 
Фиг. 48 

 При позициониране върху отделен ред може да се визуализира и самия документ (Фиг. 49). 

 
Фиг. 49 

ТЕКУЩИ ДВИЖЕНИЯ 

 Справка „Текущи движения” е във формат, аналогичен на извлеченията, като предоставя информация за всички 
операции за деня (Фиг. 50).  



                                   

 
Фиг. 50 

БЮДЖЕТНИ ЛИМИТИ 

 Показва бюджетни лимити за бюджетни клиенти, Разпоредители с бюджетни кредити.  

 
 

ПЛАЩАНИЯ ПО КРЕДИТИ 

 Визуализира се справка за предстоящи плащания по кредити, обслужвани от избраната сметка. Съдържа подробна 
информация за всяка от кредитните сделки, обслужвани от сметката (Фиг. 51). 



                                   

 
Фиг. 51 

ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ 

 Допустими за избор са само партиди с IBAN, като изключение се прави за бюджетните сделки, от които се регистрират 
бюджетните платежни нареждания (Фиг. 52). 

 



                                   

Фиг. 52 

МАСОВИ ПЛАЩАНИЯ 

 Справката предоставя информация за обработените от системата за CSWebBank масови плащания с възможност за 
визуализиране на всеки ред от масовото плащане (Фиг. 53). 

 

Фиг. 53 

ПЕЧАТ НА СПРАВКИ 

 Системата CSWebBank предвижда печат на справки в стандартни формати - PDF, Excel, Word. На всяко едно справочно 
меню (в т. ч. Текущи движения,  Извлечения, Експозиция, Баланс по сметки, Плащания по кредити, Масови плащания, 
Подробна информация за редове от файл с масово плащане и др.) са добавено бутони за експорт и печат в - PDF, Excel, 
Word (Фиг. 54).  

 
Фиг. 54 

МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ 

 Системата CSWebBank предоставя разнообразна справочна информация за валутни курсове, IBAN и др. 

IBAN 



                                   

 Осигурена е възможност за преглед на IBAN, при положение, че потребителят разполага с банкова сметка. 
Необходимо е да я въведе и системата автоматично извежда кореспондиращия й IBAN (Фиг. 55) 

 
Фиг. 55 

ВАЛУТНИ КУРСОВЕ 

 През менюто се достъпват актуалните за деня валутни курсове на банката (Фиг. 56). 

 
Фиг. 56 

ТАРИФА 

 През менюто се достъпва предварително публикувана от банката тарифа на предоставяните услуги. 

БАНКИ, УЧАСТВАЩИ В БИСЕРА 

 През менюто се достъпва списък с подробна информация за банки, участващи в БИСЕРА (Фиг. 57). 

 
Фиг. 57 



                                   

БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ 

 През менюто се достъпва списък с подробна информация за банки – кореспонденти на банката (Фиг. 58). 

 

 
Фиг. 58 

ДРУГИ СТРАНИЦИ 

 Менюто осигурява линкове към други страници, предварително дефинирани от банката. 

МЕНЮ ПОМОЩНИ ФУНКЦИИ 

КОНТРАГЕНТИ 

 Визуализира се информация за всеки записан контрагент (Фиг. 59). 

 
Фиг. 59 

ШАБЛОНИ 

 Визуализира се информация за всеки записан шаблон (Фиг. 60). При позициониране върху конкретен шаблон може да 
се прегледа самия шаблон, който може да бъде редактиран или изтрит. 



                                   

 
Фиг. 60 

 При визуализиране на конкретен шаблон е осигурена възможност за редакция на данни – записва се с бутон „Заявка” 
– и изтриване на шаблона (Фиг. 61). 

 
Фиг. 61 

 За използване на шаблон при попълване на документи, е необходимо след  избор на конкретния вид документ да се 
избере бутон „Шаблон”, при което се попълват данните от предварително запазения шаблон в документа. 

 

 

 

СИСТЕМНИ СЪОБЩЕНИЯ 



                                   

 Системата CSWebBank осигурява възможност за изпращане на системни съобщения до конкретен или до всички 
потребители на системата. Визуализира се инфорамция с текст на съобщението, дата на получаване, приоритет и 
заглавие (Фиг. 62). 

 
Фиг. 62 

ЗАРЕЖДАНЕ НА ФАЙЛ 

 Осигурена е възможност потребител да изпрати на банката файл. Необходимо е да избере конкретния файл, да 
попълни „Описание” и срок на валидност и да го изпрати (Фиг. 63) 

 
Фиг. 63 

МЕНЮ DOWNLOAD 

 Системата за CSWebBank предоставя възможност за download на файлове, предназначени за конкретния потребител 
или всички WEB потребители (Фиг. 64). 



                                   

 
Фиг. 64 

 
 


