
 

 

 

 

Додаток 11 

до Положення про порядок зді йснення 

авторизації ді яльності надавачі в фі нансових 

платі жних послуг та обме жених платі жних 

послуг (за змі нами)  

(пі дпункт 4 пункту 226 розді лу ХХІ)  

 

 

Інформаці йна дові дка 

щодо умов та порядку надання обме жених платі жних послуг  

І. Умови та порядок надання обме жених 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 Юр идична особа, яка отримала лі цензі ю з надання банкам послуг з 

і нкасації  

2 Постачальник електронних комуні каці йних послуг, провайдер 

ауді овізуальних серві сів (у разі ствердної ві дпові ді зазначити, який 

саме статус має заявник)  
 

 

2.  Види обме жених платіжних послуг, що надаватимуться заявником:  

 

Таблиця 2 

№  

з/ п 

Види обме жених платіжних послуг Мі сце для 

ві дмі тки 

1 2 3 

1 Послуги, що нада ються особами, які отримали лі цензі ю з надання 

банкам послуг з і нкасації, із зарахування і нкасованих кошті в на 

власний рахунок та подаль шого ї х перерахування суб’єктам 

господарювання на ї хні поточні рахунки за реквізитами та в строк, 

визначені умовами договорі в з урахуванням вимог законодавства 

Украї ни 
 

2 Послуги з виконання платі жних операці й, що нада ються 

постачальником електронних комуні каці йних послуг, провайдером 

ауді овізуальних серві сів своєму абоненту - отримувачу послуг для:  

1)  оплати цифрового контенту;  

2) оплати квиткі в, і ні ційованої з використанням мобі льного телефону, 

за умови що квиток надається абоненту − отримувачу послуг в 

електронні й формі на підтвердження оплати: відві дування культурно-

розважальних заході в (кі но, концерті в, вистав, музеї в, виставок, 

фестивалі в, екскурсі й,  наукових, ді лових, культурних, осві тні х та 

і нших масових заходів); ві дві дування природних, архі тектурних та 

культурних об’єкті в; залізничних (у тому числі примі ських) 

перевезень; проїзду в міському і примі ському транспорті (у тому числі 

оплати електронних квиткі в для проїзду в такому транспорті); 

мар шрутних пасажирських перевезень; поповнення проїзних і 
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транспортних карт для прої зду в мі ському і примі ському транспорті (у 

разі ствердної ві дпові ді навести перелі к таких послуг); 

3) сплати кошті в на ці лі благоді йної ді яльності з використанням 

благоді йного електронно-комуні каці йного пові домлення;  

4) переказу кошті в мі ж ідентифі кованими абонентами;  

5) переказу залишку з особового рахунку абонента пі д час надання 

послуги з перенесення абонентського номера;  

6) оплати електронних комуні каці йних послуг та доступу до мере жі 

Інтернет, ауді овізуальних меді а-серві сі в, комунальних послуг, 

податкі в та зборі в, митних платежі в, штрафі в, послуг, що нада ються 

державними органами та установами  

(у разі ствердної ві дповіді навести перелі к таких послуг у колонці 3 

ці єї таблиці) 

3.  Надайте детальний опис обме женої платі жної послуги, зазначеної  у 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: 

1) спосі б і ні ці ювання платі жних операці й [за допомогою засобі в дистанці йної 

комуні кації (платі жних застосункі в) за наявності], і нформаці ю про користувачі в послуг 

( юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи- пі дприємці) та форми розрахунків 

(готі вкова/ безготі вкова), а також порядок надання та ві дкликання згоди на виконання 

платі жних операці й користувачем послуги;  

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 всі х залучених осі б), платі жні 

і нструменти, що використовуються для виконання платі жних операцій)];  

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

які безпосередньо будуть заді яні пі д час надання обме жених платі жних послуг та опис 

порядку взаємодії з ними пі д час надання зазначених послуг.  

 

4.  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 фі зичним особам.  

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

ві домостей може призвести до ві дмови в отриманні авторизації або припиненні авторизації. 

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.  
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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, а також узгоджених Наці ональним банком Украї ни 

умов та порядку надання обме жених платі жних послуг;  

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

безпосередньо будуть заді яні пі д час надання обме жених 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;  

дотримання обме жень щодо сум зді йснення платі жних операці й, що встановлені в 

частині 1 статті 8 Закону Украї ни “Про платі жні послуги”. У разі недотримання цих обме жень,  

зобов’язуюсь негайно припинити надання обме жених платі жних послуг та звернутися до 

Наці онального банку Украї ни за отриманням ліцензії на надання фі нансових платі жних послуг 

на загальних пі дставах (для заявника, який є постачальником електронних комуні каці йних 

послуг, провайдером ауді овізуальних серві сі в); 

забезпечення захисту і нформації та кі берзахисту пі д час надання обмежених платі жних 

послуг;  

забезпечення проведення внутрі шнього контролю за додержанням законодавства 

Украї ни та внутрі шні х документі в, включа ючи щодо захисту персональних даних та захисту 

прав споживачі в обмежених платі жних послуг, пі д час зді йснення діяльності з надання 

обме жених платі жних послуг, ужиття ві дповідних заході в за результатами такого контролю; 

виконання вимог законодавства Украї ни у сфері запобі гання та протидії легалізації 

(ві дмиванню) доході в, одержаних злочинним шляхом, фі нансуванню терориз му та 

фі нансуванню розповсюд ження зброї масового знищення.  

З усі х питань, що стосуються наведеної  вище і нформації, про шу звертатися 

____________________________________________________________________  

     (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 

5.  Інформаці йна дові дка повинна мі стити ві дпові ді на всі питання, де передбачено 

надання ві дпові ді. У відпові ді на питання, що передбача ють надання і нформації у ві льній 

описові й формі, потрі бно стисло зазначати лише ту і нформаці ю, яка безпосередньо стосується 

цього питання. Ві дповідь на питання може надаватися у формі окремого документа/ витягу з 

документа заявника, за умови, що у ві дповіді на це питання мі ститься посилання на цей 

документ/ витяг з документа. Цей документ/витяг з документа має мі стити викл ючно ту 

і нформаці ю, яка стосується цього питання.  

6.  Рядок 1 таблиці 2 пункту 2 і нформаці йної  дові дки заповнюють заявники, які 

отримали лі цензі ю з надання банкам послуг з і нкасації. Рядок 2 таблиці 2 пункту 2 

і нформаці йної дові дки заповнюють заявники, які є операторами телекомуні каці й, 

провайдерами телекомуні каці й, провайдерами програмної послуги.  


