
Шаблон 

Шаблон 

 

Офіційно опубліковано 30.06.2021  

 

 

  

 

 

  

Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

25 червня 2021 року м. Київ № № 60 
 

 

Про затвердження Змін до Положення про порядок 

емісії електронних платіжних засобів і здійснення 

операцій з їх використанням 

Відповідно до статей 7, 15, 40, 41, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статті 14 Закону України “Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні”, з метою вдосконалення норм щодо використання електронних 

платіжних засобів Правління Національного банку України постановляє: 

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії електронних 

платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року 

№ 705 (зі змінами), що додаються. 

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій 

Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Олексія Шабана. 

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 57 
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Зміни до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і 

здійснення операцій з їх використанням 

 

 

1. У розділі І: 

 

1) у пункті 4: 

пункт після підпункту 1 доповнити двома новими підпунктами 2 та 3 

такого змісту: 

“2) власник рахунку – особа, на ім’я якої відкрито рахунок, до якого 

емітовано електронний платіжний засіб; 

 

3) держатель електронного платіжного засобу (далі – держатель) – фізична 

особа, яка на законних підставах використовує електронний платіжний засіб для 

здійснення платіжних та інших операцій;”. 

У зв’язку з цим підпункти 2–15 уважати відповідно підпунктами 4–17; 

пункт після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту: 

“7) користувач – фізична або юридична особа, якій надається послуга щодо 

виконання платіжних операцій з використанням електронного платіжного 

засобу;”. 

У зв’язку з цим підпункти 7–17 уважати відповідно підпунктами 8–18; 

 

2) у пункті 9: 

підпункт 1 викласти в такій редакції: 

“1) власників рахунків;”; 

у підпункті 2 слово “користувачів” замінити словом “держателів”; 

підпункт 3 після слова “користувача” доповнити словами “або довірених 

осіб”. 

 

2. Пункт 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“2. Емітент має право надавати користувачам для здійснення платіжних та 

інших операцій: 

 

1) для власних потреб фізичних осіб – особисті електронні платіжні засоби;  

 

2) для потреб господарської/підприємницької/незалежної професійної 

діяльності – корпоративні (бізнесові) електронні платіжні засоби.”. 
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3. У розділі ІІІ: 

 

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

“1. Користувач має право використовувати особистий та/або 

корпоративний (бізнесовий) електронний платіжний засіб для здійснення 

платіжних операцій відповідно до вимог законодавства України та умов 

договору, укладеного з емітентом. 

Користувач має право за допомогою корпоративного (бізнесового) 

електронного платіжного засобу отримувати готівку в розмірах, установлених 

нормативно-правовими актами Національного банку з питань ведення касових 

операцій суб’єктами господарювання. 

Використовувати корпоративні (бізнесові) електронні платіжні засоби для 

виплати заробітної плати, інших видів соціальних виплат і допомоги 

забороняється. 

Власник рахунку самостійно визначає осіб, які мають право 

використовувати корпоративний(і) [бізнесовий(і)] електронний(і) платіжний(і) 

засіб (засоби), емітований(і) до його рахунку, та зобов’язаний надати емітенту їх 

ідентифікаційні дані в порядку, визначеному внутрішньобанківськими 

правилами та умовами договору з емітентом. 

Власник рахунку несе відповідальність за використання корпоративних 

(бізнесових) електронних платіжних засобів під час здійснення платіжних 

операцій.”; 

 

2) розділ після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту: 

“6. Переказ, ініційований з використанням електронного платіжного 

засобу для зарахування коштів на рахунок отримувача, є безготівковим 

розрахунком.”. 

У зв’язку з цим пункти 6–12 уважати відповідно пунктами 7–13. 

 

4. У пункті 9 розділу V слова “(купівлі/оренди)” замінити словами 

“(купівлі/оренди/користування в порядку, визначеному договором між еквайром 

і торговцем)”. 

 

5. Пункт 1 розділу VI після абзацу третього доповнити новим абзацом 

четвертим такого змісту: 

“Довіреність на отримання електронного платіжного засобу може бути 

засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку в 

присутності фізичної особи – власника рахунку. Така довіреність додаткового 

засвідчення не потребує.”. 

У зв’язку з цим абзац п’ятий уважати абзацом шостим. 

 


