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ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ

Мій банк — Креді Агріколь. Це має сенс



0 800 30 5555
безкоштовно в межах України з усіх телефонів
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Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011

Система Інтернет-банкінгу «i-Bank» від CREDIT AGRICOLE – 
цілодобовий доступ до Ваших рахунків і карток та можливість 
здійснювати платежі і перекази, не відвідуючи відділення Банку.
Реєстрація у системі проста і зручна
• Самостійно зареєструвавшись он-лайн, Ви одразу зможете 

переглядати детальну інформацію по Вашим банківським 
продуктам, слідкувати за балансом коштів та формувати 
виписки за рахунками. Для цього достатньо здійснити прості 
кроки:
1. На сайті Банку www.credit-agricole.ua перейти за 

посиланням, натиснувши «Реєстрація»
2. Заповнити реєстраційну форму, вказавши номер рахунку 

або картки CREDIT AGRICOLE, ІПН або серію та номер 
паспорту, і номер мобільного телефону

3. Отримати логін на адресу електронної пошти та 
первинний пароль у SMS-повідомленні і за їх допомогою 
почати користуватись послугою!

У разі виникнення питань при реєстрації звертайтесь до 
Довідкового центру Банку за телефоном:
0 800 30 5555 (безкоштовно в межах України з усіх телефонів)
• Для активації функцій, що дозволяють здійснювати платежі, 

перекази, управляти Вашими рахунками та виконувати інші 
дії в системі «i-Bank», звертайтеся до Вашого менеджера у 
відділенні CREDIT AGRICOLE та оформіть Активний режим 
доступу до системи

В системі «i-Bank» Ви можете:
• переглядати баланс коштів та історію операцій за рахунками, 

а в окремому меню – інформацію про платежі і перекази, 
створені в «i-Bank» 

• здійснювати платежі та перекази (в межах Банку перекази з 
власних карток/ рахунків за номером картки одержувача)

• погашати кредит
• поповнювати депозит
• тимчасово відключати перевірку CVV2/CVC2 коду для 

здійснення покупок в Інтернет без обмежень
• блокувати та розблоковувати картки он-лайн
Сподіваємося, що система «i-Bank» стане Вашим надійним 
помічником, адже ми зробили її зручною та корисною для Вас.

Адреса та телефон відділення CREDIT AGRICOLE:
м. Київ, просп. Перемоги, 29
(поряд з метро Політехнічний Інститут)

т. (044) 496-25-95, 496-25-98
(вартість дзвінка згідно тарифів Вашого оператора)


