
 

 

 Додаток 5 

до Положення про порядок зді йснення 

авторизації ді яльності надавачі в фі нансових 

платі жних послуг та обме жених платі жних 

послуг ві д 10. 02. 2022 № 217 (зі змі нами)  

(пі дпункт 5 пункту 206 розді лу ХI Х)  

 

 

Інформаці йна дові дка 

щодо умов та порядку надання фі нансових платі жних послуг  

І. Умови та порядок надання фі нансових платіжних послуг  

 

1.  Статус, який має заявник на момент подання інформаці йної дові дки 

Таблиця 1 

№ 

з/ п 

Статус заявника Мі сце для 

ві дмі тки 

1 2 3 

1 Банк  
2 Платі жна установа  
3 Ма ла платі жна установа  
4 Установа електронних грошей  
5 Іноземна платі жна установа  
6 Іноземна установа електронних грошей  
7 Фі лі я і ноземної платі жної установи  
8 Фі лі я і ноземної установи електронних грошей  
9 Фі нансова установа, що має право на надання платі жних послуг 

(і нша фі нансова установа)  

10 Оператор поштового зв’язку  
11 Орган державної влади,  орган мі сцевого самоврядування 

 
12 Юр идична особа, що не має жодного зі статусі в, наведених у 

рядках 1–11 ці єї таблиці  

2.  Види фі нансових платіжних послуг, що надаватимуться заявником:  

Таблиця 2 

№ 

з/ п 

Види фі нансових платіжних послуг Мі сце для ві дмі тки 

1 2 3 

1 Послуги із зарахування готі вкових кошті в на рахунки 

користувачі в, а також усі послуги щодо ві дкриття, 

обслуговування та закриття рахункі в (крі м 

електронних гаманці в)  

 

2 Послуги із зняття готівкових кошті в з  рахункі в 

користувачі в, а також усі послуги щодо ві дкриття, 

обслуговування та закриття  рахункі в (крі м 

електронних гаманці в)  

 



 

 

3 Послуги з виконання платі жних операці й із власними 

ко штами користувача з  рахунку/ на рахунок 

користувача (крі м платі жних операці й з 

електронними грошима), у тому числі виконання:  

кредитового переказу;  

дебетового переказу;  

і ншої платі жної операції, у тому числі з 

використанням платі жних і нструменті в 

(у разі виконання і ншої платі жної операції, у тому 

числі з використанням платі жних і нструменті в, 

зазначити, які саме платі жні і нструменти 

використовуватимуться) 

 

4 Послуги з виконання платі жних операці й з 

рахунку/ на рахунок користувача (крі м платі жних 

операці й з електронними грошима), за умови, що 

ко шти для виконання платі жної операції нада ються 

користувачу заявником на умовах кредиту, у тому 

числі виконання:  

кредитового переказу;  

дебетового переказу;  

виконання і ншої платіжної операції, у тому числі з 

використанням платі жних і нструменті в  

(у разі виконання і ншої  платі жної операції, у тому 

числі з використанням платі жних і нструменті в, 

зазначити, які саме платі жні і нструменти 

використовуватимуться) 

 

5 Послуги з емі сії платі жних і нструменті в та/ або 

зді йснення еквайрингу платі жних і нструменті в, у 

частині:  

1)  емі сії платі жних і нструменті в;  

2) зді йснення еквайрингу платі жних і нструменті в 

Х 

 

 
6 Послуги з переказу кошті в без ві дкриття рахунку  
7 Послуги з випуску електронних грошей та виконання 

платі жних операці й з ними, у тому числі ві дкриття та 

обслуговування електронних гаманці в 

 

3.  Надайте опис кожної  фі нансової платі жної послуги, зазначеної  в пункті 2 

і нформаці йної дові дки,  яку заявник планує надавати із зазначенням усіх залучених сторі н пі д 

час надання цієї послуги.  

Цей опис має включати (за кожно ю послугою окремо): 

1) спосі б і ні ці ювання платі жних операці й (за допомогою пункті в надання фі нансових 

послуг, платі жних пристрої в, платі жних застосункі в), призначення платі жних операці й (для 

оплати комунальних, страхових та і нших послуг, перекази кошті в мі ж фізичними особами), 

і нформаці ю про і ні ціаторі в платі жних операці й та отримувачі в кошті в за платі жними 

операці ями ( юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи- пі дприємці), валюту платі жної 

операції (наці ональна, іноземна) та форми розрахункі в (готі вкова/ безготі вкова);  



 

 

2) схему виконання платі жних операці й [(зокрема, що визначає порядок і ні ці ювання, 

виконання та завершення платі жних операці й (включа ючи графічне зобра ження руху 

і нформаці йних пові домлень і руху кошті в, із зазначенням усі х залучених осі б), платі жні  

і нструменти, що використовуються для виконання платі жних операці й, ї х емі сі ю та 

еквайринг) із зазначенням документі в, що пі дтверджу ють і ні ці ювання платі жних операці й та 

документі в, на пі дставі яких зді йснюється виплата кошті в за платі жними операці ями], а також 

і нформаці ю про те, чи використовуватиметься платі жна система для виконання таких 

платі жних операці й;  

3) і нформаці ю про залучених осі б [узагальнено, без зазначення ї х найменувань), які 

безпосередньо будуть заді яні пі д час надання зазначених послуг (банки, у тому числі 

розрахунковий банк платі жної системи, небанкі вські надавачі платі жних послуг, оператори 

платі жних систем, технологі чні оператори, комерці йні агенти (із зазначенням виду такого 

комерці йного агента),  аутсорсингові компанії, торговці] та опис порядку взаємодії з ними під 

час надання зазначених послуг.  

 

4.  Як що заявник планує надавати фі нансову платі жну послугу з випуску електронних 

грошей та виконання платі жних операці й з ними, у тому числі ві дкриття та обслуговування 

електронних гаманці в, надайте таку і нформацію щодо ві дкриття електронних гаманці в:  

Таблиця 3 

№ 

з/ п 

Суб’єкт  Вид електронного гаманця 

поповнюваний непоповнюваний 

1 2 3 4 

1 Комерці йний агент 

з розповс юдження 

Так/ ні  Х 

2 Комерці йні й агент з 

обмі нних операці й 

Так/ ні  Х 

3 Комерці йний агент 

з пога шення 

Так/ ні  Х 

4 Користувач 

(суб’єкт 

господарювання)  

Так/ ні  Х 

5 Споживач ( фі зична 

особа) 

Так/ ні  Так/ ні, якщо ві дпові дь так, потрі бно 

зазначити, які саме гаманці ві дкрива ються (з 

використанням припейд- картки  та/або 

техні чний)  

5.  Зазначте, чи зді йснює заявник або планує зді йснювати і нші види ді яльності, крі м тієї, 

що зазначена в пункті 2 інформаці йної дові дки: ____________ (так/ ні). 

У разі ствердної ві дповіді надайте і нформаці ю щодо поєднання (сумі щення) діяльності 

з надання фі нансових платі жних послуг із будь-якими і ншими видами ді яльності: 

Таблиця 4 

№  

з/ п 

Види ді яльності  Мі сце для 

ві дмі тки 

 

1 2 3 

1 Послуги, що є допомі жними до платі жних послуг, а саме:  
 



 

 

2 1) послуги техні чного характеру, що супроводжу ють надання 

платі жних послуг, у тому числі послуги з надання:  
 

3 і нформаці йних та комуні каці йних технологі й  
4 серві сного обслуговування платі жних пристрої в та і ншого 

обладнання, що використовується пі д час надання платі жних послуг, 

за умови, що надавач таких послуг не має доступу до кошті в 

користувачі в платі жних послуг 

 

5 2)  послуги оператора платі жної системи  
6 3)  послуги технологі чного оператора  

(у разі ствердної ві дповіді навести перелі к таких послуг) 
 

7 4)  і нші послуги, визначені як допомі жні до надання платі жних 

послуг ві дпові дно до законодавства Украї ни 

(у разі ствердної ві дповіді навести перелі к таких послуг) 

 

8 2.  Послуги з торгі влі валютними ці нностями для виконання 

платі жних операці й з урахуванням вимог, установлених валютним 

законодавством Украї ни 

 

9 3.  Інші фі нансові послуги у випадках, передбачених законом та 

нормативно- правовими актами Наці онального банку Украї ни 

(у разі ствердної ві дповіді навести перелі к таких послуг) 

 

6.  У разі намі рі в заявника надавати користувачам на умовах кредиту кошти для 

виконання платі жних операці й з рахунку/ на рахунок користувача, крім платі жних операці й з 

електронними грошима,  надайте інформаці ю щодо 

умов такого кредиту, зокрема, тип кредиту [кредит, кредитна лі ні я, кредитування рахунку 

(овердрафт)], максимальний роз мі р кредиту,  користувачі ( фізичні  особи, фізичні особи-

пі дприємці, юридичні особи):  

   

 

7. Зазначте, чи планує заявник бути учасником платі жних систем  ____________ 

(так/ ні). 

У разі ствердної ві дпові ді надайте і нформаці ю щодо участі заявника в платі жні й 

системі: 

Таблиця 5 

№  

з/ п 

Найменування 

оператора 

платі жної 

системи  

Назва 

платі жної 

системи 

Тип участі  

(пряма або 

непряма із 

зазначенням 

назви прямого 

учасника) 

Вид фі нансових платі жних 

послуг, зазначених у пункті 2 

і нформаці йної дові дки,  що 

надаватимуться в платіжні й 

системі  

1 2 3 4 5 

     

8. Зазначте, чи планує заявник використовувати і нфраструктуру і нших надавачі в 

платі жних послуг для надання фі нансових платі жних послуг? ____________ (так/ ні). 

У разі ствердної ві дповіді надайте і нформаці ю щодо таких надавачі в платі жних послуг 

(таблиця 6 пункту 8 і нформаці йної дові дки):  

  Таблиця 6 

№  

з/ п 

Інформаці я про надавача платі жних послуг  Ві дпові дь 



 

 

1 2 3 

1 Повне та скорочене найменування  

2 Код ЄДРПОУ  

3 Короткий опис інфраструктури, що 

використовуватиметься  

 

4 Види фі нансових платіжних послуг, зазначених у пункті 2 

і нформаці йної дові дки, що надаватимуться з 

використанням і нфраструктури такого надавача платі жних 

послуг  

 

9.  Надайте і нформаці ю, чи планує заявник використовувати зазначені нижче 

способи забезпечення захисту і збереження кошті в користувачі в:  

Таблиця 7 

№  

з/ п 

Спосі б забезпечення захисту і збереження кошті в  Мі сце для ві дмі тки 

1 2 3 

1 Страхування власної ві дпові дальності на випадок 

неможливості виконання фі нансових зобов’язань перед 

користувачами 
 

2 Забезпечення кошті в користувачі в банкі вською гаранті є ю   

Як що заявником обрано спосі б забезпечення захисту і збереження кошті в користувачі в 

у формі страхування власної ві дпові дальності на випадок неможливості виконання фі нансових 

зобов’язань перед користувачами або забезпечення кошті в користувачі в банкі вською 

гаранті є ю, пі дтвердьте,  що обраний спосі б ві дпові дає таким умовам:  

Таблиця 8 

№  

з/ п 

Умови страхування/ банкі вської гарантії Мі сце для ві дмі тки 

1 2 3 

1 Ко шти користувачі в від шкодовуються страховою компані є ю 

або банком-гарантом у роз мі рі, екві валентному сумі 

фі нансових зобов’язань заявника 
 

2 Заявник не належить до одні єї фі нансової групи із 

страховиком або банком-гарантом, з яким укладено 

ві дпові дний догові р  
 

Надайте і нформаці ю щодо заході в, що вживатимуться заявником для забезпечення 

захисту і збере ження кошті в користувачі в:  

Таблиця 9 

№  

з/ п 

Заходи щодо забезпечення захисту і збереження кошті в 

користувачі в 

Мі сце для ві дмі тки 

1 2 3 

1 Заявником розроблені механі зми внутрі шнього контрол ю та 

моні торингу за забезпеченням захисту і збереження кошті в, 

отриманих ним ві д користувачі в або які наді йшли (утримані) 

на користь користувачі в, у тому числі через комерці йних 

агенті в 

 

2 Заявником призначені ві дпові дальні праці вники, які 

ві дпові да ють за безперебі йну роботу операці йних систем з 

метою забезпечення захисту і збереження кошті в 

користувачі в, а також особа зі складу кері вництва заявника,  



 

 

що ві дпові датиме за забезпечення захисту і збере ження кошті в 

користувачі в 

3 Інші заходи вжитті заявником для забезпечення захисту і 

збереження кошті в користувачі в (надайте перелі к цих заході в) 

 
 

 

10.  Надайте опис системи управлі ння кі берризиками та ризиками безпеки, 

пов’язаними з наданням фі нансових платіжних послуг (зокрема, порядок проведення 

оці нювання та аналізу ризикі в безпеки,  заходи, засоби та методи захисту, що 

використовуються для попередження та мі ні мізації ризикі в безпеки), порядку моні торингу, 

контролю та реагування на кі бері нциденти та і нциденти безпеки,  пов’язані з наданням 

фі нансових платі жних послуг, а також порядку пові домлення клі єнтами про випадки 

шахрайства та порядку розгляду таких пові домлень:  

 

11.  Надайте опис системи захисту і нформації заявника, що включає технологі ю 

захисту вразливих платі жних даних на всі х ланках обмі ну і нформаційними пові домленнями 

(зокрема, порядок створення/ переві рки електронних пі дписі в, шифрування, засоби захисту, 

криптографі чні протоколи та алгоритми,  довжини ключі в), порядок реєстрації та 

автентифі кації користувачі в фі нансових платі жних послуг, полі тику роз ме жування прав 

доступу до і нформаці йних ресурсі в, технологію використання техні чних та криптографі чних 

засобі в захисту і нформації, інформаці ю про розробникі в цих засобі в, вимоги до фі зичної 

безпеки серверних примі щень та центрі в обробки даних (за наявності): 

 

 

12.  Надайте і нформаці ю щодо забезпечення безперервності ді яльності заявника, 

зокрема щодо організаці йних та техні чних заході в забезпечення безперервності ді яльності, 

часу ві дновлення, зді йснення/ надання критичних послуг/ операці й:  

 

 

13.  Я,  ________________________________________________________,  

(прізвище, власне і м’я уповнова женого представника)  

несу персональну ві дпові дальні сть за повноту та достові рні сть наведеної вище і нформації та 

стверджу ю, що вона є правдивою та повною станом на дату її подання, а також не заперечую 

проти переві рки Національним банком Украї ни достові рності поданої і нформації і 

персональних даних, що в них мі стяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання ці єї 

і нформації і ншим державним  

органам Украї ни, органам мі сцевого самоврядування Украї ни,  юридичним особам 

(включа ючи банки та і нші  фі нансові установи) та фізичним особам.  

Ме ні ві домо, що надання недостові рної і нформації та/або приховування будь-яких 

ві домостей може призвести до ві дмови у видачі лі цензії або її ві дкликання.  

Ві дпові дно до Закону Украї ни “Про захист персональних даних” пі дписанням ці єї заяви 

я нада ю Наці ональному банку Украї ни згоду на збирання, збері гання, оброблення та 

по ширення мої х персональних даних у ме жах та в спосі б, що визначені законодавством 

Украї ни.  



 

 

У разі будь-яких змі н та/ або доповнень до і нформації, зазначені й у цій і нформаці йні й 

дові дці, зобов’язуюся протягом 15 робочих днів пі сля ї х виникнення пові домити про ці змі ни 

Наці ональний банк Украї ни.  

Я стверджу ю, що мно ю буде забезпечено вжиття всі х потрі бних заходів щодо:  

дотримання протягом усього строку дії авторизації вимог законодавства Украї ни, 

включа ючи вимоги цього Положення та Положення про лі цензування та реєстраці ю надавачів 

фі нансових послуг, а також узгоджених Наці ональним банком Украї ни умов та порядку 

надання фі нансових платі жних послуг;  

дотримання умов, установлених у статті 22 Закону Украї ни “Про платі жні послуги” (у 

разі намі рі в заявника надавати користувачам на умовах кредиту кошти для виконання 

платі жних операці й з рахунку/ на рахунок користувача, крі м платі жних операці й з 

електронними грошима); 

забезпечення нале жного захисту і збереження ко шті в, отриманих ві д користувачі в або 

які наді йшли (утримані) на користь користувачі в, у тому числі через комерці йних агенті в, 

шляхом ві докремлення кошті в користувачі в від власних кошті в та ко шті в і нших осі б (крі м 

користувачі в) (для заявникі в, які не є банками, органами державної влади та органами 

мі сцевого самоврядування);  

недопу щення проведення операці й, у тому числі з використанням залучених осі б, які 

безпосередньо будуть заді яні пі д час надання фі нансових платі жних послуг, до яких чи до 

власникі в істотної участі та/ або кері вникі в яких застосовані санкції і ноземними державами 

(крі м держави, що зді йснює збройну агресі ю проти Украї ни), мі ждержавними об’єднаннями, 

мі жнародними організаці ями або Украї ною;  

виконання вимог законодавства Украї ни, законодавства краї ни свого громадянства та 

краї ни пості йного мі сця проживання у сфері запобі гання та протидії легалізації (ві дмиванню) 

доході в, одержаних злочинним шляхом, фі нансуванню терориз му та фі нансуванню 

розповс юдження зброї масового знищення.  

У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних із розглядом документі в про видачу 

лі цензії, прошу звертатися до ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(прізвище, власне і м’я, номер контактного телефону, адреса електронної пошти)  

 

 

Уповнова жений            Особистий пі дпис           Власне і м’я ПРІ ЗВИ ЩЕ  

   представник 

 

ІІ. Пояснення до заповнення і нформаці йної довідки 

14.  Інформаці йна дові дка повинна мі стити ві дповіді на всі питання або твердження, де 

передбачено надання відпові ді. Ві дпові дь може не надаватися, якщо запитання/ твердження не 

стосується виді в фі нансових платі жних послуг, що надаватимуться заявником. У ві дпові ді на 

питання, що передбачають надання і нформації у ві льні й описові й формі, потрі бно стисло 

зазначати лише ту і нформаці ю, яка безпосередньо стосується цього питання. Ві дпові дь на 

питання може надаватися у формі окремого документа/ витягу з документа заявника, за умови, 

що у ві дпові ді на це питання мі ститься посилання на цей документ/витяг з документа. Цей 

документ/ витяг з документа має мі стити виключно ту і нформацію,  яка стосується цього 

питання.  

15.  Банки, органи державної влади та органи мі сцевого самоврядування заповнюють 

і нформаці йну дові дку в частині надання ними фі нансової платіжної послуги з випуску 

електронних грошей та виконання платі жних операці й з ними, у тому числі ві дкриття та 

обслуговування електронних гаманці в.  



 

 

16.  У колонці 2 таблиці 3 пункту 4 і нформаці йної дові дки заявником, який планує 

надавати фі нансову платі жну послугу з випуску електронних грошей та виконання платі жних 

операці й з ними, у тому числі ві дкриття та обслуговування електронних гаманці в, зазначається 

і нформаці я щодо типу суб’єкта, якому ві дкривається електронний гаманець.  

17.  Пункт 6 і нформаці йної дові дки заповнюється заявником, який планує надавати 

фі нансову платі жну послугу з надання користувачам на умовах кредиту кошті в для виконання 

платі жних операці й з рахунку/ на рахунок користувача, крі м платі жних операці й з 

електронними грошима, та/або фі нансову платі жну послугу з емі сії платі жних і нструменті в 

та/ або зді йснення еквайрингу платі жних і нструменті в (якщо заявник планує надавати кредит 

у ме жах зді йснення цієї послуги).  

18.  У таблиці 5 пункту 7 інформаці йної дові дки зазначається і нформація щодо всі х 

платі жних систем (внутрі шньодержавних/ мі жнародних), учасником яких планує бути 

заявник, у короткострокові й перспективі (протягом шести мі сяці в пі сля отримання 

авторизації) та перелі к фі нансових платі жних послуг, які заявник планує зді йснювати через ці 

платі жні системи. Платі жні системи (внутрі шньодержавні/ мі жнародні), учасником яких 

планує бути заявник у середньо- та довгострокові й перспективі (на пері од до трьох рокі в пі сля 

отримання авторизації) та перелі к фі нансових платі жних послуг, які заявник планує 

зді йснювати через ці платі жні системи, зазначаються в плані ді яльності.  

19.  Банки, органи державної влади та органи мі сцевого самоврядування пункт 9 

і нформаці йної дові дки не заповнюють.  


