
 

 

 

 

Сигурносни препораки за корисниците на Ebank сервисот на Стопанска Банка а.д 

Битола  

 

Стопанска банка а.д. Битола препорачува на своите корисници да ги применува следниве 

сигурносни мерки при користење на Ebank сервисот на банката : 

 

Изберете сложена лозинка 

 Сложена лозинка се состои од најмалку осум знаци и содржи големи букви, мали 

букви, броеви и специјални знаци (!@#$). Изберете слoжена лoзинкауа за влез во 

Ebank системот. Што посложена лозинка толку потешко е да се погоди истата. 

Менувајте ги лозинките повремено. Не ја делете или кажувајте Вашата лозинка 

никому.  

 

Инсталирајте сигурносен софтвер 

 Постојат злонамерни софтвери кои вршат снимање на податоците кои што ги 

внесувате преку вашата тастатура и периодично ги пракаат податоците до 

надгледувачот. За да се намили ризикот од крадење на Вашите податоци 

инсталирајте софтвер за интернет заштита кој обезбедува комплетна заштита од 

вируси и крадење на податоци.   

 

Не отворајте линкови испратени на Вашата маил адреса 

 Банката или нејзините вработени никогаш нема да ве прашуваат за Вашата 

лозинка или да Ви испратат маил во кој што ќе се бара внесување на Вашето 

корисничко име лозинка како и податоци за Вашата картичка. Банката за 

идентификација може да го побара само Вашето корисничко име но никогаш 

нема да ја побара Вашата лозинка. 

 

При користење на Ebank сервисoт Стппанска банка а.д. Битола никoгаш нема да 

Ви побара да внесете Број на платежна картичка, ПИН или други лични податоци 

затоа што:  

 



 

 

 

 

 

 Користењето на сервисот не е поврзан со бројот на картичката или со Вашиот 

ПИН код.  

 Користењето на сервиост е воспоставен со Вас во сигурно контролирана постапка 

во која што Вие сте лично идентификувани каде што Вие се здобивате со 

кориснично име и лоизнка за првична најава од страна на банката. 

 

Користење на безжичен интернет пристап, јавни компјутери  

 Избегнувајте користење на Ebank сервисот преку слободен безжичен интернет 

пристап каков што може да се сретне на аеродромите, шопинг центрите или 

рестораните. Користете безбеден интернет пристап што е обезбеден со Wi-Fi 

Protected Access (WPA) или WPA2. 

 Не пристапувајте до Ebank сервисот преку јавен компјутер. Доколку користите 

компјутер кој што се користи и од други лица секогаш одјавувајте се од Ebank 

системот 

Пратете ги Вашите сметки и историјата на трансакциите  

o Внимавајте на вашите сметки и историјата на трансакциите при користење на Ebank 

сервисот.  

 

Користете го сервисот за СМС известување на Стопанска Банка а.д. Битола со што 

мометално ќе добивате смс известување за секоја направена трансакција од 

Вашата сметка. 

 


