
ОББ Портал Търговско финансиране

Наръчник за работа

































































































Евротръст предлага създаване на облачен квалифициран 

електронен подпис в реално време, без необходимостта 

от посещение на място в офис на компанията. 

1. Това става посредством онлайн идентификация 

чрез предоставяне на лична карта и лицево разпознаване 

и отнема около 3 минути. Създаденият електронен 

подпис може да се използва напълно независимо от ОББ 

Портал Търговско финансиране, а полаганите подписи в 

Портала са безплатни за клиентите на ОББ.

2. След регистрация посочвате идентификатора на 

подписващия или подписващите във веригата за подписи 

и Евротръст ще се погрижи всеки един от тях да получи 

нотификация за необходимостта от подпис, да прегледа 

документа и да го подпише.

3. Служителят изготвил заявката, получава на 

посочения от него имейл финално подписания документ. 

Евротръст посредством платформата ще го изпрати 

автоматично на ОББ.



Получавате известие за чакащ за 

подписване документ на Вашия 

смартфон. След неговото 

избиране се отваря апликацията, 

в която да въведете Вашия PIN 

или използвате биометрично 

разпознаване

На началният екран се 

визуализират документите, 

които очакват подписване.

Можете директно да 

пристъпите към подписване 

или да прегледате заявката за 

подписване
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Системата изисква да въведете 

Вашия PIN или използвате 

биометрично разпознаване

Готово! 

Документът е подписан и е 

достъпен в секция History, в 

случай че искате да го 

разгледате или споделите.
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При преглед на заявката за 

подписване, можете да 

прегледате самия файл 

(препоръчително). Ако сте 

решили да положите подпис 

следва да изберете бутона за 

одобрение
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Всяка една инструкция свалена в PDF може да бъде подписана с КЕП издаден от квалифициран доставчик на удостоверителни 

услуги
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Предварително следва да сте заредили вашия 

КЕП в работната станция. След отваряне на 

документа в Adobe Acrobat следва да изберете 

от десния панел бутона More Tools

От появилия се избор от инструменти 

(tools) следва да изберете Certificates
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От появилияте се бутони следва да изберете 

Digital Sign. След неговото натискане се извежда 

информационен бокс приканващ да се очертае 

мястото, където ще бъде поставен подписа, на 

който следва да се избере ОК. Следва да бъде 

очертано мястото на полагане на подписа.
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Системата ще ви прикани да изберете един от 

подписите, които са активни. Изберете Вашия 

КЕП и натиснете бутона Continue.
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Документът следва да се запази в желаната от 

вас директория.

След което подавате валиден PIN на 

сертификата, който използвате, и избирате 

бутон OK
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След появяване на подписа е силно 

препоръчително да валидирате поставения КЕП 

посредством десен бутон и избор от 

контекстното меню на Validate Signature

След визуализиране на прегледа на подписа се 

избира бутона Sign
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