Інструкція з користування системою
GasBrokBot
V 2.0

Верифікація користувача в системі GBB
З чого почати?
Для початку використання GasBrokBot необхідно мати активне підключення до Інтернету, а також
встановлений додаток Viber на мобільному пристрої, ноутбуці, планшеті або ПК.
Як отримати посилання на GBB?
Варіант 1. Для переходу в бот з ПК або ноутбука користувач може використовувати посилання з
офіційного сайту компанії-розробника: https://www.ucclearing.com/gasbot/
Варіант 2.Користувач може запросити пряме посилання на GBB для свого мобільного телефону.
Для цього необхідно звернутися до Відділу Підтримки користувачів GBB:
Support Department GBB
Viber, дзвінки, смс
E-mail
Графік роботи

+380992861306
support@ucclearing.com
Пн-Пт 09:00 - 19:00

Що далі?
Користувач переходить за посиланням в Viber і починає процес верифікації в системі GBB. Для
цього необхідно пройти 5 простих етапів:
Етап 1:Ввести номер мобільного телефону, який планується використовувати для роботи в GBB.
На вказаний номер прийде смс-повідомлення з кодом підтвердження, який необхідно буде ввести в
діалоговому вікні чату.
Етап 2:Ввести адресу Електронної пошти, яку планується використовувати для роботи в GBB
На вказану адресу прийде лист з кодом-підтвердження, який також необхідно вказати в
діалоговому вікні GBB. Надалі на цю адресу буде приходити звітність з системи GBB.
Етап 3:Ввести код ЄДРПОУкомпанії, яку він представляє. Система автоматично перевіряє
існування даного номеру та повідомляє користувачеві, чи правильний номер був введений.
Етап 4:На 4 етапі користувач отримує лист на пошту з проханням оплатити 10 грн. на рахунок
Платформи GasBrokBot, щоб підтвердити серйозність своїх намірів. У вкладенні до отриманого
листа буде прикладено рахунок на сплату 10 гривень, а також перелік документів, який необхідно
надати для проходження верифікації, ідентифікації та вивчення клієнта.
Етап 5:Останнім етапом з проходження верифікації є завантаження необхідних документів
компанії до GasBrokBot згідно переліку, який був направлений листом на електронну адресу
користувача разом с рахунком. Для цього необхідно завантажити скан копії документів для
попереднього ознайомлення за допомогою ГазБрокБоту або надіслаті за допомогою електроної
пошти а саме:
• статут, або опис
• виписка з ЄДРПОУ, або опис
• довідка про внесення ЮО до ЄДР
• свідоцтво про право сплати єдиного податку (за наявності), видана ДПІ
• витяг з реєстру платників ПДВ (за наявності)
• Паспорт та ідентифікаційний номер керівника

• Копії документу, що підтверджують повноваження УО, яка буде виконувати операції в GBB
• Паспорт та ідентифікаційний номер УО
• фін звітність за останній звітний період (року) з відміткою про вручення
• лист Укртрансгазу про присвоєння ЕІС коду
• довідка про відкриття рахунків в банку(ах)
• структура власності ЮО, яка підписана керівником ЮО
Після перевірки всіх даних, всіх документів, які були завантажені в бот, та проходження процедури
ідентифікації, верифікації та уточнення інформації про клієнта користувач отримує сповіщення про
те, що його верифіковано в системі і в нього є повний доступ до функціоналу бота, або ж він
отримує сповіщення про те, що тієї чи іншої інформації не вистачає (дана інформація також може
приходити на електронну адресу, яка була вказана при реєстрації).
Увага!
Тільки після заповнення всіх необхідних полів, Адміністратор зможе верифікувати Вас як нового
користувача GasBrokBot. У разі, якщо не буде вистачати тієї чи іншої інформації, користувачу
прийде повідомлення в діалоговому вікні з проханням відправити необхідні дані.
П
 о будь-яким питанням звертайтеся до служби підтримки GasBrokBot. Для цього
необхідно натиснути на іконку

У режимі чату оператор служби підтримки зможе відповісти на всі питання, а також допомогти з
труднощами, що виникли в процесі використання GasBrokBot.

Вітаємо! Верифікація пройдена!

