
 

 

Основни функции на приложението: 

• Безплатна регистрация. 
• Безплатно откриване на сметка. 
• Възможност за извършване на p2p преводи по мобилен телефон между получатели в 

екоситемата на MyFin. 
• Възможност за плащане с линк. 
• Възможност за получаване на средства от линк. 
• Възможност за изискване на средства от друг потребител в приложението. 
• Възможност да извършвате преводи в страната и в чужбина само с един клик.  
• Получавате пълен и подробен отчет за вашите сметки - проверете наличността, сумите 

на получените и наредените преводи, датите на откриване и др. Погрижили сме се 
всички справки да бъдат представени визуално с удобни графики. 

• Безплатна заявка за издаване на карта и безплатна доставка до ваш адрес. 
• Управлявате лесно своите кредитни и дебитни карти - следите всички плащания, 

направени с тях, с какви средства разполагате по картовите сметки, какъв е усвоеният 
кредитен лимит по вашите кредитни карти и др. Дигитализират своите карти 
Mastercard®: 

o в Apple Wallet за потребителите на iOS 
o в приложението MyFin за потребителите на Android. 

• Замразяване/ Размразяване на карта – избирайки тази опция, картата ви ще бъде 
временно ограничена за плащане. Можете да я активирате отново, когато пожелаете. 

• Блокиране на карта – при тази операция картата ви ще бъде блокирана, без възможност 
за повторно активиране. Тази услуга се използва при изгубена или открадната карта.  

• Имате възможност и сами да определяте и променяте лимитите за трансакции по 
вашите карти. Лимитите влизат в сила веднага, след като са зададени, а услугата по 
промяна е без такса.. 

Поддържани операционни системи: 

Приложението е достъпно за iOS и Android, при задължителни минимални изисквания към 
версията, определени от разработчиците. Към момента минималните изисквания са: Android OS 
v.4.4 и iOS 10.3. 

Мобилното приложение MyFin е достъпно за свободно (безплатно) изтегляне от каталога с 
приложения, поддържан от съответната операционна система. 
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