
Використання QR-коду 

для здійснення переказу коштів



ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 

КРЕДИТОВИХ ПЕРЕКАЗІВ У СВІТІ

Рішення QR-коду для здійснення кредитових переказів (SEPA 

Credit Transfer) сьогодні запроваджується в таких країнах:

Швейцарія

Австрія

Німеччина

Фінляндія

Бельгія

Нідерланди

Європейська Платіжна Рада у 2013 році затвердила документ: 

QR Code: Guidelines to Enable Data Capture for the Initiation of a Credit Transfer   

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/KB/files/EPC069-12 v2.1 Quick Response Code - Guidelines to Enable the Data Capture for the Initiation of a SCT.pdf


ПРОПОЗИЦІЯ: ЯК КОРИСТУВАЧ-ФІЗИЧНА ОСОБА

ОТРИМАЄ QR-КОД ДО СВОГО РАХУНКУ?

Варіант 1:

Банк дає Користувачу

надрукований на папері

QR-код (наприклад, як 

додаток до договору)

приходить до 

Банку і укладає 

договір про 

відкриття 

рахунку

Варіант 3:

Користувач самостійно 

формує QR-код, ввівши 

відповідні реквізити до 

генератору QR-кодів (це може

бути спеціальний сервіс на 

сайті постачальника 

платіжних послуг)

Реквізити QR-кода

Користувача 

(=отримувач платежу):

Статичні поля (заповнені)

• IBAN користувача

• Прізвище, ім’я, по-батькові 

користувача 

• Код користувача (ІПН або 

серія та номер паспорта)

• …

Динамічні поля (пусті)

• Сума платежу

• Призначення платежу

• Додаткові поля

• …

Користувач

1

2

3

Варіант 2:

QR-код формується 

автоматично

в мобільному або інтернет-

банкінгу Користувача

БАНК



ПРАТ «Київводоканал» виставляє Користувачу 

рахунок за надані послуги.

Рахунок надсилається в паперовому або 

електронному вигляді і містить реквізити ПРАТ 

«Київводоканал» (отримувача), реквізити 

Користувача (ініціатора), суму, призначення платежу, 

QR-код.

QR-код містить:

Статичні поля

• IBAN ПрАТ «АК «Київводоканал» (отримувач)

• Назва ПрАТ «АК «Київводоканал» (отримувач)

• ЄДРПОУ

• П.І.Б. Користувача (ініціатор платежу)

• Адреса Користувача (ініціатора платежу)

• Особовий рахунок споживача в ПрАТ «АК 

«Київводоканал»

• Призначення платежу

Динамічні поля

• Сума платежу

• Додаткові поля: дані лічильників тощо

ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ QR:

ОПЛАТА ПОСЛУГ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (С2G/C2B/B2G/B2B)

ПрАТ «АК 

«Київводоканал»

Користувач 

Користувач оплачує виставлений рахунок 

одним із шляхів:

Сканує QR-код смартфоном і здійснює 

безготівковий переказ

Іде до банку, де у нього відкритий рахунок, 

Працівник банку сканує QR-код, Користувач 

ініціює безготівковий переказ зі свого

рахунку на рахунок ПрАТ «АК 

«Київводоканал» 

Іде до будь-якого банку, Працівник банку 

сканує QR-код, Користувач вносить готівку 

до каси,  ініціює переказ на рахунок ПрАТ 

«АК «Київводоканал» 



ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ QR:

ПЕРЕКАЗИ ФІЗИЧНА ОСОБА  ФІЗИЧНА ОСОБА (С2С)
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Користувач 1 передає 

Користувачу 2 свій QR-код 

на папері або надсилає в 

електронному вигляді

Користувач 2:

• самостійно обробляє у своєму мобільному або інтернет-

банкінгуотриманий QR 

• за необхідності заповнює додаткові поля: суму платежу, 

призначення платежу тощо 

• ініціює безготівковий переказ коштів зі свого рахунку на 

рахунок Користувача 1

• Користувач 2 іде до банку, в якому у нього відкритий рахунок

• Працівник банку ідентифікує Користувача 2, як свого клієнта, і 

сканує QR з паперу або дисплею пристрою Користувача 2

• Користувач 2 (або Працівник банку) заповнює додаткові поля: 

суму платежу, призначення платежу тощо

• Користувач 2 підтверджує правильність внесених даних та  

ініціює переказ коштів на рахунок Користувача 1

Безготівковий 

переказ через 

відділення банку

Безготівковий переказ 

з використанням  

смартфона
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QR-код містить:

Статичні поля (заповнені)

• IBAN отримувача

• Прізвище, ім’я, по-

батькові отримувача

• Код  отримувача

(ІПН/паспортні дані)

Динамічні поля (пусті)

• Сума платежу

• Призначення платежу

• Додаткові поля

• Користувач 2 іде до будь-якого банку 

• Працівник банку сканує QR з паперу або дисплею пристрою 

Користувача 2

• Користувач 2 (або Працівник банку) заповнює інформацію про 

Користувача 2 та додаткові поля: суму платежу, призначення

платежу тощо

• Користувач 2 підтверджує правильність внесених даних та  

ініціює переказ коштів на рахунок Користувача 1

Внесення 

готівки через 

касу банку

3



ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ QR:

ОПЛАТА ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ (С2B/В2В)

Користувач 

Користувач іде до 

Магазину, купує 

телевізор і хоче 

здійснити оплату 

шляхом переказу 

коштів на рахунок 

Магазину 

На касі Магазина 

розміщений плакат з 

QR-кодом з 

реквізитами рахунку 

Магазина.

QR-код містить 

статичні поля:

• IBAN магазина

• Назва магазина

• ЄДРПОУ

Користувач 

• сканує QR-код смартфоном, 

• заповнює додаткові поля: 

призначення платежу, суму 

платежу тощо

• ініціює переказ коштів з рахунку

Користувача на рахунок Магазина

Магазин Користувач 

Користувач 

Користувач іде до 

Стоматологічної 

клініки і отримує 

там послугу, яку 

хоче оплатити 

шляхом переказу 

коштів на рахунок 

Стоматологічної 

клініки 

Стоматологічна 

клініка

Адміністратор клініки 

роздруковує рахунок-

фактуру, який містить 

реквізити 

Стоматологічної клініки 

(отримувач платежу), 

суму, призначення 

платежу і QR-код.

QR-код містить 

статичні поля:

• IBAN клініки

• Назва клініки

• ЄДРПОУ

• Сума платежу

• Призначення платежу

• Додаткові поля

Користувач 

Користувач оплачує виставлений рахунок 

одним із шляхів:

Сканує QR-код смартфоном і здійснює 

безготівковий переказ

Іде до банку, де у нього відкритий рахунок, 

Працівник банку сканує QR-код, Користувач 

ініціює безготівковий переказ зі свого

рахунку на рахунок Стоматологічної клініки

Іде до будь-якого банку, Працівник банку 

сканує QR-код, Користувач вносить готівку 

до каси,  ініціює переказ на рахунок

Стоматологічної клініки


