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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила
переказу
коштів
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП» (далі - Правила) розроблено
відповідно до законодавства України, а саме:
1.1.1. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;
1.1.2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг»;
1.1.3. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення»;
1.1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015р. № 693 «Про затвердження
Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта
первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта».
1.1.5. «Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена
Постановою Національного банку України від 21.01.2004 року № 22;
1.1.6. «Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні», затверджена
Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174;
1.1.7. «Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків», затверджене Постановою
Правління Національного банку України від 26.02.2013 № 57;
1.1.8. «Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з
їх використанням», затверджене Постановою Правління Національного банку України від
05.11.2014 № 705;
1.1.9. Постанова Правління Національного Банку України від 04.07.2007 № 243 «Про
затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких
обробляються електронні банківські документи»;
1.1.10. Постанова Правління Національного Банку України від 12.09.2006 № 357 «Про
затвердження Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних
архівів у Національному банку України і банках України»;
1.1.11. Постанова Правління Національного Банку України № 481 від 04.11.2010 р. «Про
внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань
регулювання випуску та обігу електронних грошей»;
1.1.12. Розпорядження Держфінпослуг від 05.08.2003 № 25 «Про затвердження Положення
про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами»;
1.1.13. Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року № 388
«Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами
фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів;
1.1.14. Інші закони України, акти Національного банку України, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Спеціально
уповноваженого органу та інші нормативно-правові акти.
1.2. Правила визначають:
1.2.1. умови та порядок здійснення операцій з переказу коштів;
1.2.2. порядок ідентифікації, верифікації Користувачів (представників Користувачів)
вивчення Користувачів та уточнення інформації про Користувачів, що є Ініціаторами або
Отримувачами переказів коштів;
1.2.3. порядок забезпечення виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо грошових переказів;
1.2.4. технології оброблення та виконання документів;
1.2.5. порядок здійснення бухгалтерського обліку;
1.2.6. строки та порядок зберігання інформації про здійснення переказу коштів;
1.2.7. порядок внутрішнього контролю за здійсненням переказу коштів;
1.2.8. порядок повернення коштів Ініціатору переказу в разі неможливості їх зарахування на
рахунок або виплати їх у готівковій формі Отримувачу;
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1.2.9. порядок здійснення операцій із електронними грошима.
1.3. Правила
є
обов'язковими
для
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП» (далі – ФК) та всіх його працівників,
які прямо чи опосередковано, у відповідності до своїх посадових інструкцій, задіяні та/або
здійснюють надання фінансових послуг з переказу коштів на території України.
1.4. ФК надає фінансові послуги з переказу коштів у національній валюті України – гривні,
без відкриття рахунків, по всій території України, через відповідні платіжні системи шляхом
прийому/видачі готівки (або зарахування коштів на рахунок визначеного Отримувача), а
також із застосуванням електронних платіжних засобів.
1.5. ФК надає наступні послуги з переказу коштів:
1.5.1. переказ коштів від фізичної особи юридичній особі, із зарахуванням суми переказу на
її рахунок (відкритий у будь-якому банку);
1.5.2. переказ коштів від фізичної особи фізичній особі, із зарахуванням суми переказу на її
рахунок (відкритий у будь-якому банку);
1.5.3. переказ коштів від фізичної особи фізичній особі, із видачею суми переказу готівкою;
1.5.4. переказ коштів із застосуванням електронних платіжних засобів.
1.6. Види послуг із переказу коштів, які надає ФК:
1.6.1. оплата послуг операторів кабельного та супутникового телебачення;
1.6.2. оплата послуг операторів зв'язку;
1.6.3. оплата комунальних послуг;
1.6.4. оплата послуг страхування;
1.6.5. оплата штрафів;
1.6.6. оплата Інтернет-сервісів;
1.6.7. оплата лотерейних білетів/квитків та ін.;
1.6.8. оплата залізничних квитків, авіа- та інших квитків (театри, транспорт тощо);
1.6.9. погашення заборгованості за кредитами банків та інших небанківських фінансових
установ;
1.6.10. надання інформаційних послуг Користувачам, що пов’язані з виконанням операцій
переказу коштів;
1.6.11. здійснення переказу коштів від Платника Отримувачу, у тому числі й із
застосуванням електронних платіжних засобів.
1.7. Види послуг у сфері використання електронних грошей, які надає ФК:
1.7.1. розповсюдження електронних грошей;
1.7.2. надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв;
1.7.3. прийом електронних грошей в обмін на готівку або кошти в безготівковій формі;
1.8. ФК може надавати й інші види послуг із переказу коштів та послуг у сфері використання
електронних грошей, не заборонених законодавством України.
1.9. ФК не здійснює перекази коштів у національній валюті на користь фізичних осіб –
нерезидентів на території України до моменту отримання генеральної ліцензії Національного
банку України на здійснення валютних операцій.
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2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. У цих Правилах терміни вживаються в наступному значенні:
2.1.1. Апаратно-програмний комплекс (надалі - АПК) - сукупність складових компонентів
(підсистем, блоків, елементів), функціонально визначених на рівні інформаційної структури,
взаємодія яких відповідно до інформаційних технологій та визначених правил (регламентів,
інструкцій тощо) забезпечує реалізацію основних функцій ФК, процесинговим центром ФК
щодо:
2.1.1.1. приймання готівки в терміналах самообслуговування;
2.1.1.2. ініціювання операції переказу коштів;
2.1.1.3. формування терміналом самообслуговування, веб-переглядачем первинних
електронних документів на переказ коштів;
2.1.1.4. оброблення
інформації
за
операціями
із
застосуванням
терміналів
самообслуговування, АРМів ПНФП, веб-переглядача та обмін нею між ФК, процесинговими
центрами ФК, Розрахунковим банком;
2.1.1.5. контроль схоронності готівки, вміщеної в термінал самообслуговування;
2.1.1.6. управління, контроль та моніторинг терміналів самообслуговування, АРМ пункту
надання фінансових послуг та веб-переглядача;
2.1.1.7. здійснення операцій із електронними грошима.
2.1.2. Автоматизована система бухгалтерського обліку – автоматизована система, із
використанням якої в ФК здійснюється ведення бухгалтерського обліку відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів
щодо ведення бухгалтерського обліку;
2.1.3. Автоматизоване робоче місце ПНФП (надалі – АРМ ПНФП) – програмно-технічний
комплекс, до складу якого входить технічне, мережеве, комунікаційне обладнання та
програмне забезпечення, за допомогою якого забезпечується виконання функцій ФК щодо:
2.1.3.1. формування первинних паперових та електронних документів на переказ коштів, що
ініційовані Платниками в пунктах надання фінансових послуг, облік первинних і зведених
касових операцій;
2.1.3.2. оброблення інформації за операціями переказу коштів.
2.1.4. Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення фінансової або службової
операції з переказу коштів, у тому числі й з використанням електронних платіжних засобів;
2.1.5. Аналіз фінансових операцій - комплекс заходів, установлених внутрішніми
документами ФК з питань фінансового моніторингу щодо фінансових операцій, проведення
яких дає змогу виявити ризикові фінансові операції, зробити висновок про
відповідність/невідповідність таких фінансових операцій фінансовому стану клієнта та/або
змісту його діяльності, та спрямований на виявлення фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу, виявлення їх регулярності, у тому числі дроблення сум, на які
здійснюються фінансові операції з метою уникнення виконання вимог та обмежень,
передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
2.1.6. База даних ФК (надалі - БД ФК) - база Платників та Отримувачів - юридичних осіб
або фізичних осіб - підприємців, які мають договори з ФК, котра містить інформацію,
потрібну для здійснення переказу коштів. Формування та збереження інформації бази даних
проводиться ПЦ ФК, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2.1.7. Бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає
можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також
для фізичних осіб - про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи
судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або
не погашеної в установленому законом порядку;
2.1.8. Введення-виведення (ввід-вивід) — взаємодія між обробником інформації
(комп'ютер) і зовнішнім світом, який може представляти як людина, так і будь-яка інша
система обробки інформації;
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2.1.9. Веб-переглядач – програмне забезпечення, встановлене на комп'ютері або іншому
електронному пристрої, під'єднаному до мережі Інтернет, що дає можливість Користувачеві
взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці, а
також ініціювати переказ коштів у безготівковій формі;
2.1.10. Вигодоодержувач - особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова
операція;
2.1.11. Високий ризик - результат оцінки ризику ФК, що базується на аналізі сукупності
визначених критеріїв, який свідчить про високу ймовірність використання ФК для легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму,
фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
2.1.12. Відповідальний працівник пункту надання фінансових послуг – працівник,
уповноважений ФК на прийняття готівки від Платників у пункт надання фінансових послуг
ФК, ініціювання операції переказу коштів засобами АРМ, який на підставі договору несе
повну індивідуальну матеріальну відповідальність за схоронність готівки в пункті надання
фінансових послуг та відповідальність за повну відповідність операцій з переказу готівки
первинним документам, за якими Платниками ініціюється операція переказу;
2.1.13. Віртуальна приватна мережа (VPN) – це логічна мережа, створена поверх інших
мереж, на базі загальнодоступних або віртуальних каналів інших мереж (Інтернет). Безпека
передавання пакетів через загальнодоступні мережі може реалізуватися за допомогою
шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією;
2.1.14. Внутрішній фінансовий моніторинг - сукупність заходів з виявлення фінансових
операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, із застосуванням підходу,
що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансування тероризму; ідентифікації, верифікації Користувачів
(представників Користувачів), ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників;
обов’язкового звітування до Спеціально уповноваженого органу про фінансові операції,
щодо яких виникає підозра, а також подання додаткової та іншої інформації у випадках,
передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення»;
2.1.15. Держатель електронного платіжного засобу - фізична особа, яка на законних
підставах використовує електронний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з
відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного
електронного платіжного засобу;
2.1.16. Документ на переказ – електронний або паперовий документ, що використовується
ФК для передачі доручень на переказ коштів;
2.1.17. Договір переказу коштів – укладений ФК з Отримувачем переказу - юридичною
особою або фізичною особою - підприємцем договір, умови якого передбачають приймання
ФК платежів від Платників та переказ їх на користь Отримувача - юридичної особи або
фізичної особи - підприємця;
2.1.18. Доходи, одержані злочинним шляхом - будь-яка вигода, одержана внаслідок
вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка
може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно
від їх вартості;
2.1.19. Дроблення сум – штучна структуризація (ділення) суми фінансової операції,
граничний розмір якої визначений відповідними вимогами та обмеженнями, передбаченими
банківським, валютним законодавством, законодавством у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення , на декілька пов’язаних між
собою фінансових операцій, що здійснюються на менші суми;
2.1.20. Еквайрингова установа (еквайр) - юридична особа, яка здійснює еквайринг;
2.1.21. Еквайринг - послуга технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за
операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у платіжній
системі;
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2.1.22. Емітент електронних платіжних засобів (емітент) - банк, що є учасником платіжної
системи та здійснює емісію електронних платіжних засобів;
2.1.23. Електронний платіжний засіб - платіжний інструмент, який надає його держателю
можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні
держателю кошти та ініціювати їх переказ;
2.1.24. Електронний цифровий підпис (надалі - ЕЦП) – вид електронного підпису,
отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його
цілісність та ідентифікувати підписанта;
2.1.25. Журнал (реєстр) - електронний файл, у якому реєструються, зберігаються платіжні
повідомлення Користувачів;
2.1.26. Ідентифікаційний код – ідентифікаційний код юридичної особи, органу державної
влади, громадського формування або фізичної особи-підприємця, відповідно до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
2.1.27. Ідентифікація Користувача – отримання ФК від Користувача (представника
Користувача) ідентифікаційних даних;
2.1.28. Ініціатор (Платник) – фізична особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів або
особа, яка на законних підставах ініціює переказ коштів шляхом формування та/або подання
відповідного документа на переказ або використання електронного платіжного засобу;
2.1.29. Клієнтське програмне забезпечення (клієнтське ПЗ) – програмний компонент
обчислювальної системи, який надсилає запити серверу, використовуючи певний протокол;
2.1.30. Код авторизації - набір цифр або набір букв i цифр, який формується за результатами
авторизації;
2.1.31. Комісійна винагорода – винагорода ФК за послуги з переказу коштів, що
сплачується Платником або Отримувачем таких коштів;
2.1.32. Користувач – будь-яка особа, яка:
2.1.32.1. звертається за наданням послуг до ФК;
2.1.32.2. користується послугами ФК.
2.1.33. Ліміт – вид обмеження фінансової операції (набору фінансових операцій) ініційованої
Платником із застосуванням терміналу самообслуговування або АРМу, який застосовується
з метою зменшення фінансових ризиків ФК та з метою виконання норм чинного
законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів,
одержаних злочинним шляхом. Ліміт фінансових трансакцій може бути також застосований
для ФК, що здійснюють приймання платежів з використанням терміналів
самообслуговування та/або АРМів, з метою зменшення ризиків, що пов'язані з їх діяльністю;
2.1.34. Маршрутизація – обмін даними при виконанні операцій, у тому числі щодо переказу
коштів між ФК та іншими Учасниками платіжної системи;
2.1.35. Мережевий екран – пристрій або набір пристроїв, сконфігурованих, щоб допускати,
відмовляти, шифрувати, пропускати через проксі весь комп'ютерний трафік між областями
різної безпеки згідно з набором правил та інших критеріїв;
2.1.36. Мобільний платіжний інструмент - електронний платіжний засіб, реалізований в
апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою
Користувача;
2.1.37. Моніторинг ризиків клієнтів ‒ процес відстеження критеріїв ризиків клієнтів за
результатами вивчення клієнтів, що проводиться з метою своєчасного виявлення змін ризику
клієнта, у тому числі з урахуванням здійснення ними ризикових фінансових операцій, що
підлягають фінансовому моніторингу, їх регулярності, дроблення сум, на які здійснюються
фінансові операції, тощо, для здійснення переоцінки попередньо встановлених рівнів ризиків
клієнтів;
2.1.38. Надлишкове зберігання даних – один із способів зберігання даних, метою якого є
недопущення їх втрати в разі виходу з ладу одного з дисків;
2.1.39. Невідкладно – проміжок часу, визначений/установлений з моменту настання підстав
для здійснення відповідних дій, які є пріоритетними і здійснюються першочергово, але не
пізніше наступного робочого дня або установленого часу наступного робочого дня;
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2.1.40. Негайно – найкоротший термін протягом робочого дня, у який мають здійснюватися
(відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення;
2.1.41. Неплатоспроможність ФК – нездатність ФК в строк, встановлений договором або
визначений законодавством України, у повному обсязі виконати свої зобов’язання щодо
переказу коштів;
2.1.42. Об'єкт фінансового моніторингу - дії з активами, пов’язані з відповідними
учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання
таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а
також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників;
2.1.43. Обов'язковий фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються
суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що
підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, ідентифікації, верифікації
Користувачів (представників Користувачів), ведення обліку таких операцій та відомостей
про їх учасників, обов’язкового звітування про них Спеціально уповноваженому органу, а
також подання додаткової та іншої інформації у випадках, передбачених Законом України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»;
2.1.44. Обслуговуючий банк ФК (банк, що обслуговує) - банк, у якому відкрито рахунок
ФК та/або який здійснює для ФК на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг,
передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
2.1.45. Операційний день - частина робочого дня ФК, протягом якої ФК приймає документи
на переказ і документи на відкликання та може, за наявності технічної можливості, здійснити
їх обробку, передачу та виконання. Тривалість операційного дня встановлюється ФК
окремим внутрішнім документом;
2.1.46. Операційний час – частина операційного дня ФК, протягом якої ФК приймає
документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та
виконані протягом цього ж робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється ФК
окремим внутрішнім документом;
2.1.47. Операція по поверненню коштів - операція по поверненню коштів держателю
електронного платіжного засобу по раніше проведеній оплаті товарів (робіт, послуг) з
використанням електронного платіжного засобу або повернення Платнику коштів, переказ
яких був ініційований готівкою;
2.1.48. Отримувач – фізична або юридична особа, на рахунок якої зараховується сума
переказу або фізична особа, яка отримує суму переказу в готівковій формі;
2.1.49. Первинний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються
суб’єктами первинного фінансового моніторингу та спрямовані на виконання вимог Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення», нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового
моніторингу, що включають, зокрема, проведення обов’язкового та внутрішнього
фінансового моніторингу;
2.1.50. Переказ коштів – рух певної суми коштів, з метою її зарахування на рахунок
Отримувача або видачі йому в готівковій формі;
2.1.51. Платіжна організація – юридична особа, що визначає правила роботи платіжної
системи, укладає договори про участь в системі, контролює їх виконання Учасниками ПС та
ФК, виконує інші функції, що забезпечують взаємодію Учасників ПС при проведенні
переказу коштів та розрахунків між ними, несе відповідальність згідно із законодавством
України та укладеними нею договорами з іншими Учасниками ПС та ФК;
2.1.52. Платіжна система (надалі – ПС) – платіжна організація, учасники платіжної системи
та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів;
2.1.53. Платіжний інструмент – засіб певної форми на паперовому, електронному чи
іншому носії інформації, який використовується для ініціювання переказів. До платіжних
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інструментів належать документи на переказ та електронні платіжні засоби;
2.1.54. Платіжне повідомлення - електронний файл, сукупність даних в електронній формі,
на підставі якого здійснюються розрахунки по операціях із електронними платіжними
засобами.
2.1.55. Процесинг – діяльність, яка включає виконання за операціями з платіжними
інструментами авторизації, моніторингу, збору, оброблення та зберігання інформації, а
також надання обробленої інформації учасникам розрахунків і Розрахунковому банку для
проведення взаєморозрахунків;
2.1.56. Процесинговий центр системи (надалі - ПЦС) – інформаційно-обчислювальний
центр автоматизованої системи платіжної організації, який виконує інформаційно-технічне
обслуговування Учасників ПС, платіжної організації та інших складових ПС, з метою
забезпечення виконання ними функцій, передбачених ПС, основними з яких є маршрутизація
авторизаційних повідомлень між Учасниками ПС, оброблення інформаційних та фінансових
трансакцій від Учасників ПС, розрахунок клірингових позицій Учасників ПС, загальне
управління системами інформаційної безпеки та мінімізації фінансових ризиків розрахунків
між Учасниками ПС. ПЦС може бути окремою юридичною особою, яка уклала відповідний
договір із платіжною організацією або входити до складу платіжної організації та
обслуговувати інших Учасників ПС як процесинговий центр Учасника ПС, у відповідності з
договорами, які уклав із ними;
2.1.57. Процесинговий центр ФК (надалі - ПЦ ФК) - інформаційно-обчислювальний центр
ФК, який виконує інформаційно-технічне обслуговування ФК з метою забезпечення
виконання ним функцій, передбачених ПС, основними з яких є здійснення керування
мережею терміналів самообслуговування та/або АРМів ПНФП для виконання ними
ініціалізації переказу коштів та приймання готівки для цього, маршрутизація авторизаційних
повідомлень між ФК та Отримувачем - юридичною особою або фізичною особою підприємцем, взаємодія із ПЦС, та який відповідає вимогам ПС щодо інтерфейсів обміну
даними з ПЦС, процедур та операцій обробки трансакцій, визначених цими Правилами,
договором між ФК та Платіжною організацією, а також вимогам щодо застосування
визначених Правилами ПС методів та засобів захисту даних. ПЦ ФК входить до складу ФК;
2.1.58. Публічний договір – оприлюднена в спосіб, передбачений законодавством України,
публічна пропозиція Платникам, за умовами якої ФК приймають на себе зобов’язання по
обслуговуванню переказу коштів за ініційованими Платниками операціями переказу коштів
на визначених у такій публічній пропозиції умовах. Умови публічної пропозиції є
однаковими для всіх Платників;
2.1.59. Пункт надання фінансових послуг (надалі - ПНФП) – обладнане АРМами
відповідальних працівників та/або терміналами самообслуговування приміщення або
відокремлена частина приміщення, яке взяте на облік ФК і яке використовується ФК для
приймання готівки, з метою її переказу Отримувачам або видачі готівки Отримувачам фізичним особам за переказами;
2.1.60. Реконсиляція – процедура контролю, яка полягає в ідентифікації та перевірці
виконання кожного переказу;
2.1.61. Ризик – можливість виникнення певної події, настання якої призводить до
фінансових чи інших втрат ФК;
2.1.62. Розрахунковий банк – уповноважений платіжною організацією відповідної ПС банк,
що відкриває рахунки ФК та бере участь у проведенні взаєморозрахунків;
2.1.63. Сервер авторизації – апаратно-програмний комплекс, призначений для проведення
автентифікації ФК, а також для встановлення відповідних прав доступу;
2.1.64. Сервер маршрутизації - апаратно-програмний комплекс, що забезпечує фільтрацію
та розподілення запитів до ПЦ ФК;
2.1.65. Система - сукупність інформації і сервісних функцій, доступних Користувачам для
переказу коштів через мережу Інтернет та за допомогою мобільного телефону;
2.1.66. Спеціально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
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зброї масового знищення;
2.1.67. Термінал
самообслуговування
(програмно-технічний
комплекс
самообслуговування) – технічний пристрій, який дає змогу Ініціатору здійснити операції з
ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними
можливостями цього пристрою;
2.1.68. Трансакція – інформація в електронній формі про окрему операцію переказу коштів
або інше інформаційне повідомлення про здійснені операції, що сформована за результатами
їх виконання;
2.1.69. Управління ризиками - заходи, які здійснюються ФК, з визначення (виявлення),
оцінки (вимірювання), моніторингу, контролю ризиків, що спрямовані на їх зменшення до
прийнятного рівня;
2.1.70. Учасники фінансової операції - Користувачі, а також особи, які діють від їх імені
або в їхніх інтересах;
2.1.71. Учасник платіжної системи – юридична особа, що на підставі договору з платіжною
організацією платіжної системи надає послуги користувачам платіжної системи щодо
проведення переказу коштів за допомогою цієї системи та відповідно до законодавства
України має право надавати такі послуги;
2.1.72. Фінансова операція - будь-які дії щодо активів Користувача, вчинені за допомогою
суб’єкта первинного фінансового моніторингу, або про які стало відомо суб’єкту державного
фінансового моніторингу в рамках виконання Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
2.1.73. Фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами
фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення, що включають проведення державного фінансового моніторингу
та первинного фінансового моніторингу;
2.1.74. Фінансування розповсюдження зброї масового знищення - дії з надання, збору чи
використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення
яких передбачені міжнародні санкції;
2.1.75. Фінансування тероризму - надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того,
що їх буде використано повністю або частково:
2.1.75.1. для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або
терористичною організацією;
2.1.75.2. для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, терористичною групою
або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України
терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до
вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації,
сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної
діяльності, а також спроби вчинення таких дій.
2.2. Інші терміни, що використовуються в Правилах, вживаються в значеннях, наведених у
Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», інших законах та
нормативно-правових актах, які регулюють діяльність платіжних систем та переказ коштів в
Україні.
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3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
3.1. Ініціювання переказу коштів на користь третіх осіб (юридичних, фізичних осіб та
фізичних осіб – підприємців) проводиться без відкриття Платнику рахунку через:
3.1.1. ПНФП ФК шляхом подання Платником заяви на переказ готівки та внесення
відповідної суми готівки. За результатами ініціювання й здійснення операції з переказу
коштів із використанням ПНФП ФК Платнику видається другий примірник заяви на переказ
готівки (Додаток № 2 цих Правил);
3.1.2. термінали самообслуговування ФК - шляхом введення всіх необхідних реквізитів через
інтерфейс терміналу самообслуговування та внесення відповідної суми готівки або
ініціювання переказу відповідної суми коштів у безготівковій формі з використанням
електронного платіжного засобу. За результатами ініціювання й здійснення операції з
переказу коштів терміналом самообслуговування формується квитанція за формою,
встановленою Додатком 4 до Правил;
3.1.3. веб-переглядач - у випадку переказу коштів у безготівковій формі з використанням
мобільного платіжного інструмента та інших електронних платіжних засобів, за
результатами чого формується квитанція за формою, встановленою Додатком № 5 Правил.
3.2. ФК приймає платежі за рахунками на сплату платежів (таких як платежі за комунальні
послуги, телефонний зв'язок тощо), які формуються фізичною особою – підприємцем та
юридичною особою - Отримувачами платежів. Усі операції з приймання платежів за
рахунками на сплату платежів ФК фіксує у відповідному реєстрі у формі, яка не допускає
зміни його змісту, що підтверджує виконання зазначених касових операцій.
3.3. Розрахунки між ФК та Користувачами здійснюються в гривні через Розрахунковий банк
ПС, учасником якої є ФК.
3.4. Видача коштів у національній валюті за результатами здійснення переказу коштів,
ініційованого Платником на користь визначеного Отримувача проводиться шляхом:
3.4.1. видачі суми переказу в готівковій формі Отримувачу фізичній особі (виключно в
ПНФП ФК);
3.4.2. зарахуванням коштів на рахунок Отримувача, попередньо відкритий у будь-якому
банку.
3.5. ФК використовує інформаційні технології, що забезпечують формування, оброблення,
передавання, одержання та зберігання документів за операціями з переказу коштів, а також
формування відповідних документів на переказ коштів в електронній формі з усіма
необхідними складовими захисту та достовірності інформації.
3.6. Переказ на суму, що не перевищує 15 000 гривень, супроводжується інформацією про
Ініціатора/Отримувача переказу, зокрема його прізвищем, ім’ям, по-батькові та унікальним
номером (номером мобільного телефону) та вноситься до документа на переказ.
3.7. Переказ на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, супроводжується
інформацією про Ініціатора/Отримувача переказу відповідно до Розділу 8 Правил.
3.8. ФК використовує систему захисту інформації та систему забезпечення її достовірності,
що гарантує безперервний та достатній захист інформації щодо здійснення ініційованих із
застосуванням АРМів ПНФП, веб-переглядача та/або терміналів самообслуговування
операцій переказу коштів на всіх етапах ініціювання, формування, оброблення, передавання,
одержання та зберігання фінансових та інформаційних трансакцій і повідомлень.
3.9. ФК забезпечує високий рівень захисту, надійності, швидкості та економічної
ефективності виконання операцій із переказу коштів.
3.10. ФК здійснює облік та утримання комісійної винагороди за здійснення операцій із
переказу коштів, що стягується в національній валюті відповідно до тарифів, затверджених
ФК.
3.11. ФК повинна самостійно забезпечити контроль за виконанням наступних обмежень під
час надання послуг з переказу коштів, що здійснюються за дорученням і на користь фізичних
осіб у готівковій формі без відкриття рахунку:
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3.11.1. Переказ коштів без відкриття рахунку в межах України для виплати його готівкою без
зарахування на поточний рахунок за дорученням фізичної особи - резидента здійснюється
виключно в національній валюті;
3.11.2. сума переказу (переказів) коштів, у тому числі за допомогою терміналів
самообслуговування, у межах України одного Платника - фізичної особи на користь іншої
особи (Отримувача), не повинна дорівнювати або перевищувати 150 000 гривень в один
операційний (робочий) день;
3.11.3. сума виплати переказу (переказів) коштів одній фізичній особі (Отримувачу) від
іншої особи (Платника), не повинна дорівнювати або перевищувати 150 000 гривень в один
операційний день.
3.12. ФК використовує систему захисту інформації, що забезпечує безперервний та надійний
захист інформації щодо здійснення ініційованих операцій із переказу готівки на всіх етапах
їх формування, обробки, передачі, одержання та зберігання.
3.13. Ініціатор переказу готівки несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної
ним у документах на переказ готівки.
3.14. У разі відмови з будь-яких причин у прийнятті документа на переказ готівки ФК має
повернути його Ініціатору переказу із зазначенням причини повернення.
3.15. ФК при наданні послуг із переказу готівки проводить ідентифікацію та верифікацію
особи Ініціатора переказу у випадках, передбачених вимогами законодавства України, у тому
числі законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3.16. У всіх ПНФП ФК в доступних для огляду Користувачів місцях повинна бути наведена
наступна інформація:
3.16.1. про порядок (умови) здійснення переказу готівки;
3.16.2. щодо вартості послуг із переказу готівки;
3.16.3. щодо найменування та місцезнаходження ФК, номер та дата видачі ліцензії, контактні
телефони та режим роботи.
3.17. ФК повинна забезпечити надання Користувачу на його вимогу інформацію про ПНФП.
3.18. Прийом готівки від фізичних осіб із метою її подальшого переказу може здійснюватися
в будь-якому діючому ПНФП або терміналі самообслуговування ФК. Для здійснення
прийому переказу готівки фізична особа заповнює бланк заяви на переказ готівки. У заяві на
переказ готівки Платник вказує інформацію, передбачену п. 5.6 цих Правил. За здійснення
переказу Платник, додатково до суми переказу, оплачує комісійну винагороду, яка
зазначається окремим реквізитом у квитанції, що видається терміналом самообслуговування,
або оформлюється окремим касовим документом в ПНФП, відповідно до встановлених
тарифів ФК.
3.19. Переказ готівки складається з трьох основних етапів:
3.19.1. Етап «Прийом заяви на переказ готівки від платника та ініціювання переказу». Даний
етап виконується в ПНФП або терміналі самообслуговування, куди звертається Ініціатор
переказу. На цьому етапі Платник заповнює заяву на переказ готівки або вказує через
термінал самообслуговування інформацію про суму переказу та дані, що ідентифікують
Отримувача (прізвище, ім’я, по батькові Отримувача (за наявності), реєстраційний номер
облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України, у якому
проставлено відмітку органів доходів і зборів про відмову від одержання реєстраційного
номера облікової картки платника податків (за наявності), ідентифікаційний код Отримувача
(суб’єкта господарювання), найменування та код банку, у якому відкрито рахунок
Отримувача, номер рахунку. ФК з'ясовує можливість виплати переказу в пункті призначення,
отримує готівку від платника та на підставі даних заяви на переказ готівки формує
електронний інформаційний файл, який проводить у АПК ФК. Після оплати переказ
переходить на етап «Доступний для видачі». У момент переходу до цього етапу переказ стає
доступний на робочих місцях тих ПНФП, на яких може бути проведена виплата.
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3.19.2. Етап «Доступний для видачі». На цьому етапі переказ перебуває до тих пір, поки сума
переказу не буде виплачена Отримувачу переказу. Переказ доступний для перегляду та
обробки робочим місцям у ПНФП, де здійснюється видача готівки.
3.19.3. Етап «Виплата переказу Отримувачу». Даний етап виконується в ПНФП ФК,
відповідальний працівник якого перевіряє дані Отримувача, і за результатами перевірки,
виплачує йому суму переказу. Після цього переказ переходить у кінцевий стан, цикл обробки
переказу вважається завершеним. У випадку, коли Отримувачем є Користувач-юридична
особа, переказ вважається завершеним у момент зарахування коштів на рахунок цього
Користувача. У випадку, коли Отримувачем є Користувач-фізична особа, переказ вважається
завершеним у момент зарахування коштів на рахунок цього Користувача або виплати йому
коштів готівкою.
3.20. На всіх етапах здійснення переказу забезпечується наявність у БД ФК інформації про
Платника переказу й ПНФП або термінал самообслуговування, у якому переказ був
прийнятий.
3.21. Операції в ФК відображаються на основі заповненого бланку заяви на переказ/видачу
готівки після ідентифікації та верифікації Користувача. Паралельно операції з
приймання/видачі готівки відображаються в АПК ФК на основі первинних документів.
3.22. У кінці операційного дня в касові документи додаються заяви на переказ готівки, заяви
на видачу готівки, зведений Реєстр прийнятих/виплачених переказів.
3.23. Грошові та інформаційні потоки при ініціюванні переказу коштів:
Прийом переказу
Засіб
Грошові Інформаційні
ініціювання
потоки
потоки
проведення
операції

Системи
захисту інформації

Захист інформаційних потоків в АПК ФК здійснюється
на основі:
1.
організаційних заходів (інструкції, посібники);
2.
штатних засобів захисту операційної системи й
Сума
системи управління БД ФК;
ПНФП, переказу
3.
використання програмних та апаратних засобів
термінал
+
захисту;
Реєстрація
самообслуг сума
4.
ідентифікації відповідального працівника ПНФП
переказу в
овування, комісійн
ФК за персональним логіном і паролем;
АПК ФК
вебої
5.
протоколювання проведених трансакцій в АПК ФК;
переглядач винагоро
6.
отриманого повідомлення з АПК ФК про успішну
ди
реєстрацію переказу;
7.
шифрування всього трафіку взаємодії терміналу
самообслуговування з АПК ФК;
8.
накладення електронного цифрового підпису та
його перевірка в АПК ФК
3.24. Грошові та інформаційні потоки при виплаті переказу коштів у готівковій формі:
Виплата переказу
Засіб
ініціювання Грошові Інформаційні
проведення потоки
потоки
операції

Системи захисту інформації
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ПНФП ФК Сума
Реєстрація При виплаті переказу коштів у готівковій формі
переказу виплати
виконуються наступні дії:
переказу
в 1. Ідентифікація відповідального працівника ПНФП
АПК
ФК, що здійснює виплату готівки, за його персональним
логіном та паролем;
2.
Пошук переказу в АПК ФК за наданими
Користувачем параметрами переказу - унікальному
номеру переказу, або інші реквізити, передбачені цими
Правилами;
3.
Після звірення зазначених реквізитів із даними,
наданими Отримувачем, - підтвердження відповідальним
працівником ПНФП ФК виплати переказу;
4.
Отримання від АПК ФК підтвердження про
реєстрацію виплати в ФК та видача Отримувачу переказу
в готівковій формі
3.25. Схема грошових та інформаційних потоків при здійсненні переказу коштів із
використанням електронних платіжних засобів:

Пояснення до схеми грошових та інформаційних потоків при здійсненні переказу
коштів із використанням електронних платіжних засобів:
3.25.1. Платник ініціює переказ, передаючи до ПЦ ФК дані про Отримувача, суму переказу
та параметри електронного платіжного засобу;
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3.25.2. ПЦ ФК здійснює запит до Еквайра, передаючи суму переказу та суму комісії за
здійснення переказу, а також параметри електронного платіжного засобу;
3.25.3. Еквайр зв’язується з Емітентом через мережу платіжної системи й за наявності коштів
на електронному платіжному засобі отримує підтвердження платоспроможності Платника;
3.25.4. Результат операції відправляється до ПЦ ФК;
3.25.5. ПЦ ФК інформує Платника про результат операції;
3.25.6. ПЦ ФК інформує Отримувача про отримання переказу;
3.25.7. Емітент здійснює переказ коштів Еквайру;
3.25.8. ФК здійснює переказ коштів із рахунку Еквайра на рахунок Отримувача через
Розрахунковий банк платіжної системи;
3.26. Ініціювання та здійснення переказу коштів через веб-переглядач, із використанням
мобільного платіжного інструменту та інших електронних платіжних засобів, відбувається в
наступній послідовності:
3.26.1. Платник ініціює переказ через веб-переглядач, передаючи до ПЦ ФК дані про
Отримувача, суму переказу та параметри електронного платіжного засобу, з використанням
якого буде здійснено переказ коштів у безготівковій формі;
3.26.2. ПЦ ФК здійснює запит до Еквайра, передаючи суму переказу та суму комісійної
винагороди за здійснення переказу, а також параметри електронного платіжного засобу;
3.26.3. Еквайр зв’язується з Емітентом через мережу ПС та за наявності коштів на
електронному платіжному засобі отримує підтвердження платоспроможності Платника;
3.26.4. Результат операції відправляється до ПЦ ФК;
3.26.5. ПЦ ФК інформує Платника про результат операції;
3.26.6. ПЦ ФК інформує Отримувача про отримання переказу;
3.26.7. Емітент здійснює переказ коштів Еквайру;
3.26.8. ФК здійснює переказ коштів із рахунку Еквайра на рахунок Отримувача через
Розрахунковий банк платіжної системи.
3.27. Із метою забезпечення належного надання послуг із переказу коштів, ФК:
3.27.1. обов’язково приймає готівку за ініціативою Платника (у випадку ініціювання
переказу готівки);
3.27.2. документально оформлює рух коштів;
3.27.3. своєчасно відображає операції з переказу коштів у бухгалтерському обліку;
3.27.4. здійснює належний внутрішній контроль за операціями з переказу коштів;
3.27.5. забезпечує інкасацію готівки;
3.27.6. створює безпечні умови для роботи з готівкою та її зберігання;
3.27.7. забезпечує надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів АПК;
3.27.8. здійснює якісне обслуговування Платників та Отримувачів згідно з умовами
публічного договору та договору на прийом платежів та переказ коштів;
3.27.9. здійснює інформаційне обслуговування Платників та Отримувачів і надає їм
консультаційну допомогу на умовах, визначених цими Правилами, публічним договором та
договором на прийом платежів та переказ коштів;
3.27.10. забезпечує розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно із
законодавством України, умовами укладених договорів, цих Правил та порядком,
визначеним Платіжною організацією;
3.27.11. своєчасно проводить розрахунки з Платіжною організацією згідно із законодавством
України, цими Правилами, публічним договором, договором із платіжною організацією та
договорами на прийом платежів та переказ коштів;
3.27.12. під час приймання коштів від Платників ФК визначає справжність та платіжність
банкнот (монет) за допомогою спеціального обладнання.
3.28. Надаючи фінансові послуги з переказу коштів, ФК зобов’язується:
3.28.1. забезпечити конфіденційність інформації Платників, Отримувачів та інших Учасників
ПС, відповідно до укладених договорів та законодавства України;
3.28.2. забезпечити облік здійснених за допомогою ФК фінансових операцій у відповідності
із законодавством України та обліковою політикою ФК;
3.28.3. розміщувати в ПНФП в доступних для огляду Користувачами місцях (а також за
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допомогою інтерфейсу терміналів самообслуговування тощо) наступну інформацію:
3.28.3.1. щодо найменування ПС;
3.28.3.2. щодо найменування та місцезнаходження Платіжної організації та ФК;
3.28.3.3. про режим роботи терміналу самообслуговування;
3.28.3.4. про порядок (умови) здійснення переказу коштів;
3.28.3.5. про комісійні винагороди за послуги з переказу коштів;
3.28.3.6. повідомлення, що валютою переказу є національна валюта України - гривня;
3.28.3.7. іншу інформацію.
Така інформація може також бути розміщена в мережі Інтернет у доступному для огляду
місці на веб-сайті ФК.
3.28.4. надавати Користувачу на його вимогу інформацію про ПНФП, на яких здійснюється
видача готівки, що переказуються;
3.28.5. з метою формування єдиної бази Отримувачів - юридичних осіб або фізичних осіб підприємців та можливості приймання платежів на користь Отримувачів - юридичних осіб
або фізичних осіб - підприємців всіма Учасниками ПС, засобами електронного
документообігу за формою, визначеною Платіжною організацією, інформувати ПС про
укладення договорів на прийом платежів ФК із Отримувачами - юридичними особами або
фізичними особами - підприємцями та про будь-які зміни в укладених договорах (у тому
числі призупинення їх дії, припинення та розірвання, зміну істотних умов, що впливають на
порядок та технологію здійснення переказу коштів та ін.);
3.28.6. у випадку виконання операцій переказу коштів із використанням ПЦ ФК, забезпечити
можливість обміну даними, що необхідні для переказу готівки через ПНФП та/або термінали
самообслуговування інших Учасників ПС, на користь Отримувачів - юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців, з якими ФК укладено договір переказу коштів;
3.28.7. забезпечити можливість здійснення через АПК ФК, власну мережу АРМів ПНФП та
терміналів самообслуговування операції переказу коштів у ПС на користь будь-кого з
Отримувачів - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, із якими іншими
Учасниками ПС укладено договір переказу коштів;
3.28.8. дотримуватися правил технічної та інформаційної безпеки в процесі здійснення
переказу коштів, визначених цими Правилами та правилами роботи відповідної ПС;
3.28.9. повідомляти Платіжну організацію ПС про відкриття та будь-які зміни в реквізитах
поточних рахунків, відкритих у Розрахунковому банку для здійснення операцій з клірингу,
не менше, ніж за 5 банківських днів до початку/завершення використання рахунків;
3.28.10. відкрити поточний рахунок для здійснення клірингових операцій між ФК та
Учасниками ПС у Розрахунковому банку, що визначається Платіжною організацією та
забезпечити здійснення розрахунків з іншими Учасниками ПС виключно через
Розрахунковий банк;
3.28.11. своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість послуг Платіжної організації,
ПЦС, Розрахункового банку у відповідності з укладеними договорами;
3.28.12. використовувати програмно-технічні засоби ПЦ ФК, програмно-технічні засоби
терміналів самообслуговування, АРМів ПНФП, інше обладнання, що допущені Платіжною
організацією до роботи в ПС;
3.28.13. дотримуватись визначеного режиму функціонування рахунків, не допускаючи
здійснення за рахунками операцій, що не передбачені присвоєним їм режимами
функціонування.
3.28.14. З метою покриття ризиків технічної неплатоспроможності, а також для забезпечення
розрахунків із Отримувачами, із якими в ФК укладений договір переказу коштів, ФК може
укласти із Розрахунковим банком договір про відкриття кредитної лінії (овердрафту) (у
порядку та на умовах, передбачених п. 7.10.6 Правил).
3.29. Надаючи фінансові послуги з переказу коштів, ФК має право:
3.29.1. визначати та встановлювати, у межах своїх повноважень, тарифи, комісійні
винагороди та ліміти щодо послуг, що нею надаються;
3.29.2. надавати пропозиції та зауваження щодо поліпшення Правил, роботи ПС;
3.29.3. приймати участь в розробленні та удосконаленні Правил ПС;
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3.29.4. вимагати від Учасників ПС здійснення переказу готівки через їх мережу АРМів
ПНФП та/або терміналів самообслуговування, на користь Отримувачів - юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців, з якими ФК укладено договір переказу коштів.
3.30. Комісійна винагорода. Розміри комісійної винагороди та порядок її обчислення
визначаються у відповідних договорах, які укладаються між ФК та Отримувачами коштів.
Примірний договір переказу коштів, що укладається між ФК та Отримувачем, є Додатком
№1 до цих Правил.
3.30.2. Нарахування комісійної винагороди здійснюється за оброблення фінансових
трансакцій і може утримуватись із Платника та/або Отримувача.
3.30.3. ФК приймає плату за послуги, яка зазначається окремим реквізитом у квитанції
терміналу самообслуговування, або оформлюється окремим касовим документом в ПНФП
ФК.
3.30.4. Сплата комісійної винагороди за здійснення операцій із переказу коштів здійснюється
виключно в гривнях.
3.30.5. ФК сплачує Платіжній організації ПС за послуги, які надаються ФК в Україні,
виключно в гривнях.
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4. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ
4.1. Усі документи ФК підлягають обробленню в автоматизованому та ручному режимах у
порядку, встановленому внутрішніми документами ФК відповідно до законодавства України.
4.2. Уся внутрішня документована інформація забезпечує зведення множини економічних
показників ФК у визначену систему з метою встановлення термінологічної єдності,
однозначності описання, взаємозв’язку між показниками.
4.3. Термінал самообслуговування, АРМ ПНФП, веб-переглядач формують електронні
повідомлення та направляють їх у захищеному вигляді до ПЦ ФК за допомогою засобів
зв’язку. ПЦ ФК здійснює перевірку справжності ЕЦП на електронному повідомленні, та, у
випадку підтвердження справжності ЕЦП, формує та передає на термінал самообслуговування (АРМ ПНФП, веб-переглядач) присвоєний документу на переказ коштів
унікальний код трансакції.
4.4. Квитанція, яка надається Користувачеві за результатами здійснення операції з переказу
коштів, ініційованого через термінал самообслуговування або веб-переглядач, повинна
містити унікальний код трансакції та іншу визначену цими Правилами інформацію та є
підтвердженням внесення коштів та ініціювання їх переказу або відміни ініційованого
платежу у випадку, якщо Платник або АПК ФК здійснив операцію відміни.
4.5. У випадку виконання операції переказу готівки засобами АРМ ПНФП, другий примірник
заяви на переказ готівки зберігається ФК в якості первинного документа, який підтверджує
ініціювання ФК розрахунків за операцією переказу готівки, що ініційована шляхом внесення
готівки до ПНФП.
4.6. Бланки документів, які використовуються для переказу коштів, виготовляються ФК з
урахуванням їх зразків друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки з
відображенням обов'язкових реквізитів.

18

5. ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
5.1. Для здійснення операцій із переказу коштів ФК використовує наступні документи:
5.1.1. заява на переказ готівки;
5.1.2. заява на видачу готівки;
5.1.3. квитанція (Додатки 4-5 до Правил);
5.1.4. реєстр платежів.
5.2. Дані, що ідентифікують Платника, сума та призначення переказу коштів заповнюються
Платником.
5.3. Дані про ФК, ПС, ПНФП та інші реквізити заповнюються АПК ФК.
5.4. Реквізити документів, на підставі яких здійснюються операції з переказу коштів,
заповнюються відповідно до Додатка 6 до Правил.
5.5. За результатами ініціювання операції з переказу готівки через ПНФП Платнику
видається другий примірник заяви на переказ готівки (Додаток 2 до цих Правил). За
результатами ініціювання операції з переказу готівки чи коштів у безготівковій формі через
термінал самообслуговування або коштів у безготівковій формі через веб-переглядач
Платнику видається квитанція терміналу самообслуговування (Додаток 4 до Правил).
5.6. Заява на переказ готівки (Додаток 2 до цих Правил) використовується з метою
ініціювання операції переказу готівки, яка вноситься Платниками до ПНФП ФК. Заява на
переказ готівки може формуватися в паперовій та електронній формі. Заява на переказ
готівки в електронній формі повинна мати ідентичні реквізити, як у заяві на переказ готівки в
паперовій формі.
5.7. Заява на переказ готівки містить наступні обов'язкові реквізити:
5.7.1. назва документа – «Заява на переказ готівки»;
5.7.2. дата та час здійснення операції;
5.7.3. реквізити ПС;
5.7.4. реквізити ФК;
5.7.5. реквізити ПНФП (терміналу самообслуговування);
5.7.6. дані, що ідентифікують Платника (прізвище, ім’я, по батькові Платника (за наявності),
паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу), із зазначенням
номеру документа, органу, що його видав та дати видачі, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або номер паспорта громадянина України, у якому проставлено
відмітку органів доходів і зборів про відмову від одержання реєстраційного номера облікової
картки платника податків, номер телефону, місце проживання або тимчасового перебування,
код платника);
5.7.7. дані, що ідентифікують Отримувача (прізвище, ім’я, по батькові Отримувача (за
наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта
громадянина України, у якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про відмову від
одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків, ідентифікаційний код
Отримувача (суб’єкта господарювання), найменування та код банку, у якому відкрито
рахунок Отримувача;
5.7.8. сума переказу цифрами та прописом;
5.7.9. призначення платежу;
5.7.10. підпис Платника;
5.7.11. підпис відповідального працівника ФК.
5.8. Заява формується засобами АРМ ПНФП, підписується Платником та подається
одночасно з відповідною сумою готівки.
5.9. У підтвердження факту прийняття заяви на переказ готівки разом із відповідною сумою
готівки до виконання ПНФП ФК, Платнику видається другий примірник заяви на переказ
коштів з відбитком печатки ПНФП та підписом відповідального працівника (Додаток 2 до
цих Правил). Відповідальний працівник вносить необхідну інформацію про переказ із заяви
на переказ готівки до БД ФК.
5.10. Заява на видачу готівки (Додаток 3 до цих Правил) містить наступні обов'язкові
реквізити:
5.10.1. назва документа – «Заява на видачу готівки», дата й час здійснення операції видачі
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готівки;
5.10.2. реквізити ПС;
5.10.3. реквізити ФК, ПНФП;
5.10.4. назва документа, що наданий для отримання переказу, його номер, дата видачі, орган,
що видав документ;
5.10.5. дані, що ідентифікують Отримувача (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), номер
телефону), у разі необхідності інші додаткові реквізити, що ідентифікують Платника;
5.10.6. унікальний код трансакції, присвоєний АПК ФК за результатами ініціювання операції
переказу готівки;
5.10.7. зміст операції;
5.10.8. підпис Отримувача - фізичної особи;
5.10.9. підпис відповідального працівника ФК.
5.11. Обов’язковими для заповнення Отримувачем (фізичною особою) є: дані, що
ідентифікують Отримувача, сума переказу цифрами та прописом, назва валюти, підпис
Отримувача, унікальний код трансакції.
5.12. Сума переказу коштів, що виплачується готівкою, не може перевищувати розміру,
встановленого цими Правилами та законодавством України.
5.13. Квитанція терміналу самообслуговування, що видається на підтвердження переказу
коштів (Додаток 4 до Правил), містить наступні обов’язкові реквізити:
5.13.1. назва документа – «Квитанція;
5.13.2. номер квитанції;
5.13.3. реквізити ФК;
5.13.4. дані про Платника;
5.13.5. вид операції;
5.13.6. назва валюти – гривня;
5.13.7. дані про Отримувача (ПІБ або найменування, ідентифікаційний код);
5.13.8. номер рахунку отримувача, банк отримувача, код банку Отримувача (у разі
здійснення переказу коштів на банківський рахунок Отримувача із використанням
електронних платіжних засобів);
5.13.9. сума операції;
5.13.10. сума комісійної винагороди;
5.13.11. унікальний код трансакції;
5.13.12. реквізити еквайра (у разі здійснення переказу коштів із використанням електронних
платіжних засобів);
5.13.13. ідентифікатор терміналу самообслуговування;
5.13.14. реквізити електронного платіжного засобу (у разі здійснення переказу коштів із
використанням електронних платіжних засобів);
5.13.15. дата та час здійснення операції;
5.14. Квитанція, що видається Користувачу на підтвердження переказу коштів через вебпереглядач із використанням електронних платіжних засобів (Додаток 5 до цих Правил),
містить наступні обов’язкові реквізити:
5.14.1. номер квитанції;
5.14.2. реквізити ФК;
5.14.3. дані про Платника;
5.14.4. вид операції;
5.14.5. назва валюти – гривня;
5.14.6. дані про Отримувача (код Отримувача, номер рахунку отримувача, банк отримувача,
код банку Отримувача);
5.14.7. сума операції;
5.14.8. сума комісійної винагороди;
5.14.9. унікальний код трансакції;
5.14.10. реквізити еквайра;
5.14.11. реквізити електронного платіжного засобу;
5.14.12. дата та час здійснення операції;
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5.15. Реєстр платежів використовується ФК в процесі виконання ініційованих операцій
переказу коштів у випадку їх виконання згрупованими платежами.
5.16. Реєстр платежів формується на підставі електронних документів на переказ коштів.
5.17. Реєстр платежів має містити такі обов’язкові реквізити:
5.17.1. назва документа «Реєстр платежів»;
5.17.2. найменування ФК;
5.17.3. дата складання реєстру;
5.17.4. розрахунковий період складання реєстру;
5.17.5. № платіжного документа, до якого додається реєстр платежів;
5.17.6. загальна сума платежу за реєстром;
5.17.7. № рахунку Отримувача;
5.17.8. банк Отримувача, код банку;
5.17.9. найменування (ПІБ) Отримувача;
5.17.10. ідентифікаційний код (ІПН) Отримувача;
5.17.11. перелік усіх трансакцій Платників за період з зазначенням усіх реквізитів заяви на
переказ готівки.
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6. ІНІЦІЮВАННЯ ОПЕРАЦІЇ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
6.1. Ініціювання переказу готівки здійснюється шляхом подачі до ПНФП ФК заяви на
переказ готівки разом із готівкою або шляхом заповнення необхідною інформацією та
внесення готівки до терміналу самообслуговування ФК.
6.2. Формування документа на переказ готівки виконується шляхом заповнення Платником
та/або відповідальним працівником ПНФП його обов’язкових реквізитів. Платник заповнює
документи на переказ коштів від руки чи за допомогою терміналу самообслуговування або
веб-переглядача.
6.3. Окремі обов’язкові реквізити документа на переказ коштів, що сформований за
допомогою терміналу самообслуговування, АРМ ПНФП або веб-переглядача, можуть
заповнюватись в автоматичному режимі з використанням БД ФК. Правильність заповнення
реквізитів документа на переказ коштів із застосуванням технічних засобів Платник
засвідчує своїм підписом (на паперовому документі на переказ коштів) або натисненням
відповідних підтвердних клавіш через інтерфейс терміналу самообслуговування чи вебпереглядача.
6.4. У ПНФП застосовуються три режими прийому переказів готівки:
6.4.1. прийом переказів готівки за наявності інформації в БД ФК про Платників та
Отримувачів - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців. Для виконання такого
переказу ФК має укласти договір переказу коштів із Отримувачем - юридичною особою або
фізичною особою - підприємцем та мати доступ до АПК такого Отримувача для здійснення
авторизації платежу шляхом обміну даними між ПЦ ФК та АПК цього Отримувача. Прийом
переказу готівки здійснюється з використанням БД ФК, що містить інформацію, необхідну
для здійснення переказу. БД ФК формується на підставі інформації, що надається АПК
Отримувачів - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців. Такий переказ готівки
передбачає наявність інформації в БД ФК про Платника та Отримувача переказу - юридичну
особу або фізичну особу - підприємця, що дозволяє здійснити прийом переказу без
заповнення Платником деяких реквізитів документу на переказ.
6.4.2. Прийом переказів за наявності інформації в БД ФК про Отримувачів коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців. Для виконання такого переказу ФК має
укласти договір з Отримувачем - юридичною особою або фізичною особою підприємцем.
Прийом переказу коштів здійснюється з використанням БД ФК, що містить інформацію про
Отримувачів коштів - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців (реквізити Платника
вносяться безпосередньо під час прийому переказу).
6.4.3. Прийом переказів коштів без інформації в БД ФК про Платників та Отримувачів.
Даний режим ініціювання та здійснення переказу коштів не передбачає наявності договору з
Отримувачами переказу - юридичними особами або фізичними особами - підприємцями. Уся
інформація, необхідна для здійснення переказу коштів, вноситься безпосередньо під час
ініціювання переказу Платником за допомогою терміналу самообслуговування або
відповідальним працівником за допомогою АРМ ПНФП ФК.
6.5. У відповідності з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», на підтвердження оплати
послуги з переказу коштів видається касовий чек.
6.6. Прийняття документа на переказ разом із відповідною сумою готівки до виконання
підтверджується шляхом видачі Платнику другого примірника заяви на переказ готівки, із
відбитком печатки ПНФП та підписом відповідального працівника ПНФП.
6.7. Інформація щодо переказів надходить за допомогою мережі передачі даних до бази
даних, що знаходиться в ПЦ ФК, для подальшого контролю та формування платіжних
доручень на перерахування коштів на рахунки Отримувачів - юридичних осіб або фізичних
осіб - підприємців.
6.8. Порядок прийому готівки для здійснення переказів за допомогою АРМ ПНФП ФК.
6.8.1. Прийом переказів коштів за наявності інформації в БД ФК про Платників та
Отримувачів коштів - юридичних осіб або фізичних - підприємців.
6.8.1.1. Прийом переказу коштів здійснюється відповідальним працівником АРМу ПНФП з
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використанням БД ФК, що містить інформацію, необхідну для здійснення переказу.
6.8.1.2. Для ініціювання переказу, Платник надає відповідальному працівнику ПНФП номер
власного облікового рахунку (присвоєний йому Отримувачем коштів - юридичною особою
або фізичною особою - підприємцем), ПІБ, місце проживання або тимчасового перебування.
6.8.1.3. Відповідальний працівник ПНФП за допомогою БД ФК доводить до відома Платника
види послуг, що надаються Отримувачами - юридичними особами або фізичними особами підприємцями, та суми нарахувань за ними.
6.8.1.4. Платник називає види послуг, які бажає сплатити та суму оплати по кожній із них.
6.8.1.5. Відповідальний працівник ПНФП вносить до БД ФК засобами АРМ інформацію про
суми переказів по зазначеним послугам, після чого приймає готівку для переказу та плату за
послуги (якщо вона передбачена).
6.8.1.6. Кожен із примірників заяви на переказ готівки засвідчується підписом
відповідального працівника ПНФП та Платника, а також печаткою ПНФП ФК. Один
примірник заяви на переказ готівки видається Платнику, а інший – залишається у
відповідального працівника ПНФП, який здійснював операцію.
6.8.1.7. Одночасно, при наявності оплати послуги з прийому переказу коштів Платником,
відповідальний працівник проводить реєстрацію операції через реєстратор розрахункових
операцій (РРО) та видає Платнику касовий чек, який містить:
6.8.1.7.1. назву ПС, місцезнаходження ПНФП ФК, що реалізує послуги з пересилання
переказів коштів; заводський номер РРО; реєстраційний номер РРО;
6.8.1.7.2. номер відповідального працівника ПНФП ФК, що здійснює послуги з пересилання
переказів коштів;
6.8.1.7.3. відомості про переказ: вартість послуги з пересилання переказу коштів; літерне
позначення ставки податку на додану вартість щодо послуги; суму податку на додану
вартість;
6.8.1.7.4. відомості про операцію: номер касового чека, дату й час надання послуги.
6.8.2. Прийом переказів коштів за наявності інформації в БД ФК про Отримувачів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців.
6.8.2.1. Прийом переказу коштів здійснюється відповідальним працівником ПНФП ФК з
використанням БД ФК, що містить інформацію про Отримувачів переказу-юридичних осіб
або фізичних осіб - підприємців, які мають відповідні договори.
6.8.2.2. Платник надає відповідальному працівнику ПНФП ФК інформацію, необхідну для
ініціювання переказу коштів:
6.8.2.2.1. назву Отримувача - юридичної особи або ПІБ Отримувача - фізичної особи підприємця;
6.8.2.2.2. власний обліковий рахунок, присвоєний йому Отримувачем - юридичною особою
або фізичною особою - підприємцем (за наявності);
6.8.2.2.3. ПІБ Платника;
6.8.2.2.4. місце проживання або тимчасового перебування Платника;
6.8.2.2.5. назву послуги, яка сплачується;
6.8.2.2.6. суму оплати.
6.8.2.3. Відповідальний працівник ПНФП ФК за допомогою АРМ вносить зазначену
інформацію в БД ФК, після чого приймає готівку для переказу та плату за послуги (якщо
вона передбачена).
6.8.2.4. Прийом готівки здійснюється відповідальним працівником ПНФП ФК з
використанням БД ФК, що містить інформацію про Отримувачів переказу-юридичних осіб
або фізичних осіб - підприємців, які мають відповідні договори.
6.8.2.5. Кожен із примірників заяви на переказ готівки засвідчується підписом
відповідального працівника ПНФП та Платника, а також печаткою ПНФП ФК. Один
примірник заяви на переказ готівки видається Платнику, а інший – залишається у
відповідального працівника ПНФП, який здійснював операцію.
6.8.2.6. Одночасно, при наявності оплати послуги з прийому переказу готівки Платником,
відповідальний працівник проводить реєстрацію операції через РРО та видає Платнику
касовий чек, який містить:
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6.8.2.6.1. назву ПС, місцезнаходження ПНФП ФК, що реалізує послуги з пересилання
переказів готівки; заводський номер РРО; реєстраційний номер РРО;
6.8.2.6.2. номер відповідального працівника ПНФП ФК, що здійснює послуги з пересилання
переказів готівки;
6.8.2.6.3. відомості про переказ: вартість послуги з пересилання переказу готівки; літерне
позначення ставки податку на додану вартість щодо послуги; суму податку на додану
вартість;
6.8.2.6.4. відомості про операцію: реквізити другого примірнику заяви на переказ готівки,
дату й час надання послуги.
6.8.3. Прийом переказів готівки без інформації в БД ФК про Користувачів.
6.8.3.1. Платник надає відповідальному працівнику ПНФП ФК інформацію, необхідну для
заповнення обов’язкових реквізитів документів на переказ, передбачених цими Правилами
або надає заповнену заяву на переказ готівки (у випадку ініціювання переказу готівки на
місце проживання або тимчасового перебування Отримувача - фізичної особи).
6.8.3.2. Відповідальний працівник ПНФП вносить засобами АРМ до БД ФК інформацію,
після чого приймає готівку для переказу та плату за послуги (якщо вона передбачена).
6.8.3.3. Кожен із примірників заяви на переказ готівки засвідчується підписом
відповідального працівника ПНФП та Платника, а також печаткою ПНФП ФК. Один
примірник заяви на переказ готівки видається Платнику, а інший – залишається у
відповідального працівника ПНФП, який здійснював операцію.
6.8.3.4. Одночасно, при наявності оплати послуги з прийому переказу готівки Платником,
відповідальний працівник проводить реєстрацію операції через РРО та видає касовий чек,
який містить відповідні дані.
6.8.4. Про можливість вчинення операції з переказу готівки або про причини відмови від
здійснення цієї операції із використанням АРМу ПНФП відповідальний працівник ПНФП
повідомляється засобами інтерфейсу АРМ, про що сповіщається Платник.
6.8.5. У випадку виконання операції переказу готівки через ПНФП, ініціювання
формуванням електронного документу засобами програмно-технічного комплексу
завершується шляхом підтвердження відповідальним працівником через АРМ. Електронний
документ на переказ готівки повинен мати ЕЦП.
6.8.6. Порядок здійснення операцій переказу готівки, ініційованих за допомогою
терміналу самообслуговування.
6.8.6.1. Після введення необхідної інформації за допомогою терміналу самообслуговування,
у випадку підтвердження можливості здійснення операцій з переказу коштів, Платнику
засобами інтерфейсу терміналу самообслуговування повідомляється про загальну суму
готівки, що підлягає внесенню до терміналу самообслуговування та пропонується здійснити
внесення готівки до терміналу самообслуговування через приймальний пристрій.
6.8.6.2. Після внесення Платником готівки в сумі, що дорівнює визначеній для платежу сумі,
або перевищує суму платежу на суму округлення, що визначається АПК ФК, приймання
готівки через приймальний пристрій терміналу самообслуговування припиняється.
6.8.6.3. У випадку, коли сума внесеної до терміналу самообслуговування готівки
дорівнюється сумі переказу, що визначена в документі на переказ коштів, Платник
підтверджує завершення операції ініціювання переказу та отримує паперову квитанцію
визначеної форми та змісту.
6.8.6.4. У разі, коли сума внесеної до терміналу самообслуговування готівки перевищує суму
переказу, що визначена в документі на переказ коштів, Платник підтверджує завершення
операції або відміняє цю операцію.
6.8.6.5. У разі завершення операції АПК ФК здійснює перерахунок суми трансакції,
виходячи із суми фактично внесеної до терміналу самообслуговування готівки, та в
автоматичному режимі вносить зміни в частині суми переказу до сформованого з ініціативи
Платника документа на переказ коштів та роздруковує відповідну квитанцію. Про
перерахунок суми переказу Платник повідомляється засобами інтерфейсу терміналу
самообслуговування.
6.8.6.6. У випадку відміни операції Платник вчиняє дії, визначені пунктом 6.10 цих Правил.
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6.8.6.7. У разі, коли сума внесеної через приймальний пристрій до терміналу
самообслуговування готівки є меншою від суми, визначеної Платником під час формування
документа на переказ, термінал самообслуговування після спливу визначеного ФК періоду
часу від моменту внесення останньої банкноти, який не може бути менше 30 секунд,
повідомляє Платника про неможливість здійснення переказу в повній сумі, яка зазначена у
заповненому Платником документі на переказ готівки та пропонує до внести необхідну суму
готівки, завершити (якщо це дозволено Отримувачем - юридичною особою або фізичною
особою - підприємцем та ФК) операцію переказом вже внесеної меншої суми або
відмовитися від ініціювання переказу готівки.
6.8.6.8. Після попередження Платника про неможливість здійснення операції переказу в
повній сумі, програмно-технічний комплекс самообслуговування здійснює перерахунок суми
трансакції, виходячи із суми фактично внесеної до нього готівки, та в автоматичному режимі
вносить до сформованого з ініціативи Платника документа на переказ готівки зміни в частині
суми переказу.
6.8.7. ФК зобов’язана забезпечити відображення інформації про кожну операцію з
приймання готівки для подальшого переказу та розрахунків між Учасниками ПС або
Учасників ПС з Отримувачами в системі обліку платіжної організації та в системі
автоматизації банку, що обслуговує ФК у той самий операційний день (у разі здійснення
ініціювання переказу готівки Платником протягом операційного часу) або не пізніше
наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу готівки після закінчення
операційного часу).
6.8.8. Операції з приймання готівки, здійснені із застосуванням ПНФП, відображаються в
обліковій системі ФК у той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу
готівки Платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня
(у разі ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу).
6.9. Порядок ініціювання переказу коштів за допомогою електронних платіжних
засобів.
6.9.1. Переказ коштів за операціями, які ініційовані із застосуванням електронних платіжних
засобів у межах України, здійснюється лише в гривнях.
6.9.2. Операції з використанням електронних платіжних засобів повинні виконуватися з
оформленням квитанції (Додатки 4, 5 до Правил) та інших документів у паперовій формі, що
складаються та друкуються державною мовою за місцем проведення операції в такій
кількості примірників, яка потрібна для всіх учасників операції, та/або документів в
електронній формі.
6.9.3. Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів можуть
бути оформлені та/або надруковані іншою мовою за домовленістю сторін відповідно до
законодавства України або якщо платіжний пристрій дає технічну можливість здійснити
вибір мови на його замовлення.
6.9.4. ФК зобов'язана забезпечити відповідність мови надрукованих паперових документів за
операціями з використанням електронних платіжних засобів мові, яка була вибрана
Ініціатором в інтерфейсі платіжного пристрою.
6.9.5. Під час здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів у
системах електронної торгівлі (комерції), переказу коштів через веб-переглядач ФК формує
документи за операцією з використанням електронного платіжного засобу в електронній
формі з подальшою доставкою його Ініціатору.
6.9.6. Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів мають
статус первинного документа та можуть бути використані під час урегулювання спірних
питань.
6.9.7. Операції, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів із
застосуванням платіжних пристроїв, повинні виконуватися з оформленням квитанції.
Інформація щодо здійснених операцій із застосуванням платіжних пристроїв може бути
передана еквайру в процесі авторизації або збережена в пам'яті платіжного пристрою у формі
журналу (реєстру), який передається еквайру в узгоджені терміни.
6.9.8. Документи за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, що містять
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банківську таємницю, під час їх передавання засобами телекомунікаційного зв'язку повинні
бути зашифровані в порядку, установленому законодавством України, у тому числі
нормативно-правовими актами Національного банку.
6.9.9. Ініціювання операції переказу коштів здійснюється Платником шляхом надання до ПЦ
ФК даних про Отримувача, суму переказу та параметри картки електронного платіжного
засобу Користувача через термінал самообслуговування або веб-переглядач ФК.
6.9.10. Деякі дані, необхідні для здійснення операції з переказу коштів із використанням
електронних платіжних засобів, можуть заповнюватись в автоматичному режимі з
використанням БД ФК.
6.9.11. При ініціації операції з переказу коштів із використанням електронних платіжних
засобів здійснюється запит до Еквайра (Емітента електронного платіжного засобу) та/або
Учасника ПС, який має з ним договір переказу коштів, про можливість виконання цієї
операції. У випадку підтвердження можливості такої операції, здійснюється продовження
ініціації операції з переказу коштів із використанням електронних платіжних засобів. Якщо в
здійсненні переказу відмовляється, то подальші операції з переказу коштів із використанням
електронних платіжних засобів припиняються, і Платник повідомляється про це через
термінал самообслуговування або веб-переглядач ФК.
6.9.12. За результатами перевірки повноти й правильності заповнення даних, необхідних для
здійснення операцій з переказу коштів за допомогою електронного платіжного засобу АПК
ФК підтверджує можливість здійснення Платником подальшого виконання зазначеної
операції або повідомляє про відмову від здійснення подальших операцій переказу коштів,
вказуючи причини відмови. Про можливість вчинення операції переказу коштів або про
причини відмови від здійснення цієї операції Платник повідомляється через термінал
самообслуговування або веб-переглядач ФК.
6.9.13. У випадку, коли сума ініційованого Платником переказу відповідає сумі переказу, яка
визначена в документі на переказ коштів, Платник підтверджує завершення операції
ініціювання переказу та отримує паперову квитанцію. Якщо ініціювання переказу коштів
було здійснено через веб-переглядач, квитанція (за бажанням Платника) може бути надіслана
йому електронною поштою. Підтвердженням здійснення операції з переказу коштів також
може слугувати СМС-повідомлення, надіслане на номер Платника за результатами
здійснення операції з переказу коштів.
6.9.14. У випадку, коли сума ініційованих до переказу коштів є більшою від суми, що
допускається до сплати за допомогою електронного платіжного засобу, Платник
повідомляється про неможливість здійснення переказу у повній сумі, яка зазначена у
заповненому Платником електронному документі на переказ коштів та пропонує
відмовитися від ініціації переказу коштів.
6.9.15. На підставі даних, наданих Платником та даних, заповнених автоматично за
допомогою БД ФК, формується електронний документ на переказ коштів, який
направляється в захищеному вигляді до ПЦ ФК. ПЦ ФК здійснює перевірку справжності
ЕЦП (за наявності) та, у випадку підтвердження його справжності, формує та передає на
термінал самообслуговування, веб-переглядач ФК присвоєний електронному документу на
переказ коштів унікальний код трансакції, що відображається на інтерфейсі терміналу
самообслуговування, веб-переглядачі ФК та на квитанції.
6.9.16. По завершенню ініціювання переказу коштів електронний документ на переказ
коштів по захищеним каналам направляється в Розрахунковий банк, який здійснює
перерахунок коштів на рахунок Отримувача. Цей електронний документ на переказ коштів
повинен мати ЕЦП, що формується програмно-технічними засобами ПЦ ФК.
6.10. Порядок відкликання документів на переказ коштів.
6.10.1. Платник має право відкликати документ на переказ коштів до закінчення
операційного дня, у який було ініційовано такий переказ. У разі відміни Платником
ініціювання переказу готівки, Платнику пропонується внести додаткові особисті
ідентифікаційні дані, які будуть необхідні при поверненні коштів. Платник одержує
квитанцію про відміну операції, з якою може звернутися до ФК для повернення коштів.
6.10.2. Повернення коштів на ПНФП ФК, після відкликання документів на переказ,
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здійснюється в день відкликання таких документів.
6.10.3. Повернення здійснюється на підставі оригіналу документа, що підтверджує
ініціювання переказу коштів і заповненого Платником бланка заяви на видачу готівки, з
наданням копій необхідних документів (паспорта громадянина України (або іншого
документу, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової картки платника податку
або номер паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку органів доходів і
зборів про відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника
податків).
6.10.4. Відповідальний працівник ПНФП ФК за заявою на видачу готівки Платника
проводить операцію повернення в БД ФК з роздрукуванням на РРО відповідної квитанції (у
разі здійснення плати за послуги ФК).
6.10.5. Виплата відкликаних (повернутих) коштів готівкою здійснюється фізичним особам як
виплата переказу без відкриття рахунку. Повернення готівки фізичній особі здійснюється за
допомогою заяви на видачу готівки.
6.11. Порядок контролю за залишком коштів у ПНФП ФК.
6.11.1. Залишок коштів у ПНФП контролюється відповідальним працівником згідно з
наказом ФК про встановлення ліміту ПНФП.
6.11.2. Сума, що перевищує встановлений ліміт ПНФП в обов'язковому порядку здається в
інкасацію в кінці банківського дня.

27

7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ПРИТАМАННИМИ ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
7.1. Система управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення ФК включає вжиття відповідно до вимог законодавства у сфері
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та
внутрішніх документів таких заходів:
7.1.1. визначення (виявлення) та здійснення оцінки/переоцінки ризиків легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ;
7.1.2. моніторинг ризиків Користувачів;
7.1.3. контроль за ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
7.1.4. ужиття застережних заходів.
7.2. Забезпечення управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення покладається безпосередньо на відповідального працівника ФК.
7.3. Здійснення оцінки ризику передбачає установлення рівня ризику Користувача, щодо
якого відбувається процедура ідентифікації, верифікації та вивчення, ураховуючи такі
основні складові ризику: ризику за типом Користувача, ризику послуги (фінансової операції)
та географічного ризику до/або під час установлення ділових (договірних) відносин, до
проведення фінансової операції, укладення договору.
7.4. Рівень ризику Користувача переоцінюється не рідше одного разу на рік за результатами
проведеного ФК моніторингу ризику Користувача, у тому числі з урахуванням здійснення
ним ризикових фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та їх
регулярності, у тому числі дроблення сум, на які здійснюються фінансові операції,
здійснення однією особою сукупності взаємопов’язаних фінансових операцій, що
передбачають переказ коштів на декілька осіб одночасно або протягом найближчого періоду
часу.
7.5. ФК під час здійснення управління ризиками враховує рекомендації, визначені чи надані
Міністерством фінансів України, Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національним банком України, Спеціально
уповноваженим органом, а також за результатами узагальнення власної практики
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
7.6. Класифікація Користувачів з урахуванням критеріїв ризику здійснюється ФК при
встановленні ділових відносин та уточнюється надалі протягом всього часу обслуговування
Користувача, надання послуг чи проведення Користувачем фінансових операцій, зокрема у
таких випадках:
7.6.1. у разі уточнення даних первісної ідентифікації та вивчення Користувача;
7.6.2. за фактом проведення Користувачем фінансової операції, що може бути пов'язана з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням
тероризму;
7.6.3. за результатами проведення аналізу операцій Користувача у разі виникнення підозр
щодо невідповідності операцій Користувача наявній інформації про його фінансовий стан та
зміст діяльності.
7.7. Для зменшення виявлених ризиків ФК повинна вживати заходів, що, зокрема,
включають:
7.7.1. здійснення поглибленої ідентифікації Користувача та перевірку особи Користувача
протягом певного періоду, включаючи його власників;
7.7.2. додаткові вимоги до Користувача при встановленні відносин з ним;
7.7.3. збільшення частоти проведення перевірок особи Користувача, включаючи його
власників;
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7.7.4. збір інформації з метою формування уявлення про діяльність Користувача, природу та
рівень операцій, що проводяться ним;
7.7.5. посилений моніторинг операцій, що проводяться Користувачем.
7.8. Основні види ризиків, що можуть виникати у ФК, умовно поділяються на системні,
кредитні, касові, правові, операційні, ліквідності та ринкові.
7.9. Системні ризики виникають у результаті збоїв, несанкціонованого втручання в
Програмно-технічні засоби ФК, відмов у системі та призводять до втрати або модифікації
фінансової інформації та пов'язані з помилками під час обрання та реалізації концепції
побудови ФК та/або адміністрування ПС з боку платіжної організації та ФК.
7.10. Кредитні ризики виникають у результаті не виконання учасниками розрахунків своїх
фінансових зобов'язань щодо інших учасників розрахунків ані в теперішній час, ані в
майбутньому.
7.11. Касові ризики виникають внаслідок застосування Платниками під час ініціювання
переказу коштів підроблених та неплатіжних банкнот, виявлення нестачі банкнот,
викрадення банкнот, підробки паперових копій документів на переказ.
7.12. Правові ризики виникають у разі відсутності правового регулювання або зміни
положень законів та/або інших нормативно-правових актів, що спричинять чи посилять інші
ризики.
7.13. Операційні ризики виникають у системі управління, пов'язані з порушеннями
технології, правил функціонування з боку ФК, а також у результаті виникнення стихійного
лиха.
7.14. Ризики ліквідності – ризик того, що ФК не матиме достатньо коштів для виконання
своїх фінансових зобов'язань належним чином у визначений час, але вона зможе їх виконати
в інший час у майбутньому.
7.15. Ринкові ризики виникають у результаті зменшення конкурентоспроможності послуг,
що надає ФК.
7.16. Для мінімізації системних ризиків здійснюються такі заходи:
7.16.1. побудова інфраструктури ФК, відкритої для подальшої її модернізації та розвитку з
урахуванням вимог державних та міжнародних стандартів;
7.16.2. побудова високонадійної системи забезпечення інформаційної безпеки ФК, створення
ефективних засобів і чітко сформульованих правил управління ризиками в рамках системи та
визначених меж відповідальності ФК;
7.16.3. організація і проведення випробувань компонентів програмно-технічного комплексу
ФК та одержання необхідних дозволів на їх використання відповідно до вимог державних та
міжнародних стандартів;
7.16.4. використання сертифікованих криптографічних та інших засобів системи захисту
інформації в програмно-технічних комплексах ФК, що визначені вимогами до системи
захисту цими Правилами та окремими документами платіжної організації та ФК;
7.16.5. організація і проведення постійного моніторингу (протоколювання основних подій,
що виникають у системі) та аудиту системи ФК та її складових для аналізу та оцінки її
основних показників;
7.16.6. оптимізація ФК своєї організаційної структури та документів, що регламентують її
діяльність та роботу, з метою оперативного проведення аналізу основних показників роботи
системи ФК і прийняття рішень щодо керування системою;
7.16.7. використання ФК сертифікованого та/або ліцензійного програмного забезпечення та
основних програмно-технічних засобів.
7.17. Для мінімізації кредитних ризиків та ризиків ліквідності здійснюються такі заходи:
7.17.1. обмеження обсягів розрахунків шляхом застосування платіжною організацією
відповідних лімітів щодо обмеження виконання фінансових операцій у відповідності з цими
Правилами та чинним законодавством України про забезпечення виконання контрольних
процедур протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;
7.17.2. обов'язкове виконання ФК вимог цих Правил, своїх зобов'язань згідно із
законодавством України, укладеними договорами, дотримання технології роботи та діючих
інструкцій роботи з компонентами та складовими ПС;
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7.17.3. дотримання ФК вимог законодавства України щодо виконання фінансових операцій
та термінів перерахування коштів;
7.17.4. ефективне застосування діючих та створення нових механізмів контролю та
підтримання поточних ліквідних коштів в учасників розрахунків;
7.17.5. здійснення інкасації виключно ФК.
7.17.6. Розрахунковий банк може надавати учасникам ПС овердрафти в межах окремих
договірних відносин. Розрахунковий банк:
7.17.6.1. відкриває відповідний поточний рахунок(-и) ФК в національній валюті для
зберігання та/або накопичення коштів та здійснення розрахунково-касового обслуговування
ФК (надання послуг, які пов'язані з переказом коштів з/на рахунку/ок ФК, а також із
здійсненням інших розрахунково-касових операцій) за допомогою платіжних інструментів, у
тому числі електронних платіжних засобів, відповідно до умов договору овердрафту та
вимог законодавства України;
7.17.6.2. забезпечує обмін технологічною та іншою інформацією між ФК та Розрахунковим
банком;
7.17.6.3. відкриває депозитний рахунок та приймає на зберігання від ФК або для нього вклад
та зобов'язується виплачувати ФК суму вкладу та проценти на нього на умовах та в порядку,
встановлених договором овердрафту;
7.17.6.4. надає інші послуги та сервіси, що передбачені договором овердрафту.
7.18. Для мінімізації правових ризиків здійснюються такі заходи:
7.18.1. постійний моніторинг ФК змін до законодавства України та приведення Правил у
відповідність із його вимогами;
7.18.2. неухильне виконання ФК вимог Правил щодо оформлення договірних взаємовідносин
у системі;
7.18.3. аналіз ФК спірних питань, що виникають у процесі функціонування, щодо
неадекватності Правил, з метою приведення їх у відповідність до поточних вимог;
7.18.4. впровадження ефективного механізму вирішення спірних ситуацій.
7.19. Для мінімізації операційних ризиків, які виникають у ФК, здійснюються такі заходи:
7.19.1. обов’язкове приведення ФК своїх внутрішніх документів, а також технологічних
інструкцій для обслуговуючого персоналу, у відповідність з вимогами Правил;
7.19.2. здійснення навчання ФК свого обслуговуючого персоналу та контроль за виконанням
персоналом своїх технологічних інструкцій і правил забезпечення інформаційної безпеки;
7.19.3. застосування ФК надійних програмно-технічних засобів свого програмно-технічного
комплексу у відповідності з вимогами ПС;
7.19.4. резервування ФК ліній зв'язку та програмно-технічних засобів;
7.19.5. проведення ФК перевірки на відповідність вимогам ПС операторів послуг платіжної
інфраструктури, перед початком їх роботи в ПС.
7.20. Для мінімізації касових ризиків здійснюються такі заходи:
7.20.1. проведення постійного моніторингу надійності і безперебійності функціонування
системи;
7.20.2. проведення моніторингу причин настання касових ризиків;
7.20.3. проведення удосконалення апаратних пристроїв з метою усунення причин настання
касових ризиків;
7.20.4. поновлення бібліотек (каталогів) банкнот гривні, що знаходяться в обігу на території
України в якості законного засобу платежу, параметрів визначення справжності банкнот;
7.20.5. застосування під час друкування паперових копій документів на переказ, квитанцій та
інших документів, що видаються в автоматичному режимі Платникам, паперу, що має
захисні елементи у відповідності з рекомендаціями виробників та вимог ПС.
7.21. Для мінімізації ринкових ризиків здійснюються такі заходи:
7.21.1. розроблення та впровадження ФК нових платіжних сервісів та фінансових послуг;
7.21.2. проведення ФК різноманітних маркетингових заходів (реклама, співпраця з іншими
учасниками ринків фінансових послуг тощо), направлених на розвиток бізнесу;
7.21.3. поліпшення ФК якості та доступності своїх послуг, зокрема впровадження новітніх
технологічних рішень у процес надання послуг із переказу коштів.
30

7.21.4. ФК має право проводити додаткові заходи щодо мінімізації своїх ризиків, якщо це не
впливає на технологію роботи інших Учасників ПС, а також ПС в цілому.
7.21.5. ФК несе відповідальність за мінімізацію та управління ризиками відповідно до
законодавства України та внутрішніх документів ФК.
7.22. ФК має право проводити додаткові заходи щодо мінімізації своїх ризиків, якщо це не
впливає на технологію роботи інших Учасників ПС, а також системи в цілому.
7.23. Межі відповідальності ФК, інших Учасників ПС та захист їх інтересів визначаються в
договорах між ними, які повинні відповідати вимогам законодавства України.
7.24. Платіжна організація та ФК несуть відповідальність за мінімізацію та управління
системними ризиками, а також правовими ризиками, пов'язаними з невідповідністю нормативної бази законодавству України.
7.25. ФК повинна проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових та неналежних
переказів, суб'єктів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів щодо запобігання
або припинення зазначених переказів згідно із законодавством України.
7.26. Для встановлення правомірності переказу, ФК за результатами моніторингу або в разі
опротестування операції переказу коштів має право зупинити завершення переказу на час,
що передбачений законодавством України.
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8. ПОРЯДОК ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ ОСІБ,
ЩО Є ІНІЦІАТОРАМИ АБО ОТРИМУВАЧАМИ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
8.1. ФК надає послуги з переказу коштів лише після ідентифікації, верифікації особи
Користувача та вжиття заходів відповідно до законодавства України, яке регулює відносини
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення.
8.2. Здійснення заходів, передбачених законодавством України з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також цими
Правилами, забезпечення виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо грошових переказів, забезпечується
безпосередньо та самостійно ФК як суб'єктом первинного фінансового моніторингу, його
філіями, іншими відокремленими підрозділами.
8.3. ФК зобов'язана здійснювати ідентифікацію та верифікацію Користувача (представника/ів
Користувача/ів) на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому
порядку копій цих документів.
8.4. Надані Користувачами (представником/ми Користувача/ів) документи мають бути
чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані.
Копії офіційних документів, крім нотаріально засвідчених, на підставі яких ФК встановила
ідентифікаційні дані Користувача (представника/ів Користувача/ів), засвідчуються підписом
Користувача (представника/ів Користувача/ів) та відповідальним працівником ФК.
8.5. Ідентифікація та верифікація Користувача здійснюється до/або під час встановлення
ділових відносин, вчинення правочинів, але до проведення фінансової операції.
8.6. Ідентифікація та верифікація Користувача здійснюється в разі:
8.6.1. встановлення ділових відносин з Користувачем;
8.6.2. виникнення підозри;
8.6.3. проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;
8.6.4. проведення переказів Користувачем - фізичною особою або фізичною особопідприємцем, на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень, але
є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
8.6.5. проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з
Користувачами на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень.
8.6.6. залежно від ризику проведення фінансової операцій ідентифікація та верифікація
Користувача здійснюється також у разі проведення ним фінансової операції на суму, що
дорівнює чи перевищує 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень, незалежно від того,
проводиться така операція одноразово чи як кілька операцій, які можуть бути пов'язані між
собою.
8.7. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про
Користувача, ФК зобов’язана провести поглиблену перевірку Користувача.
8.8. ФК має право витребувати, а Користувач (представник/и Користувача/ів) зобов'язаний
надати інформацію (офіційні документи), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення
Користувача, уточнення інформації про Користувача, а також для виконання ФК вимог
законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення.
8.9. ФК має право витребувати, а державні органи, державні реєстратори зобов'язані
протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства
України інформацію, що стосується ідентифікації та/або що необхідна для вивчення
Користувача, уточнення інформації про нього або проведення поглибленої перевірки.
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Зазначена інформація подається безоплатно. Порядок подання інформації визначається
Кабінетом Міністром України.
8.10. ФК під час ідентифікації та верифікації Користувачів встановлює:
8.10.1. для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, номер (та за
наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує
особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України
для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер
облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів)
або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено
відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;
8.10.2. для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я та по батькові, дату народження,
номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що
посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на
території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно
з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів)
або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено
відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;
дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації; реквізити
банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності);
8.10.3. для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; дату та номер запису
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань про проведення державної реєстрації, відомості про виконавчий орган;
ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані,
що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
ідентифікаційний код; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного
рахунка;
8.10.4. Для органів державної влади України – повне найменування, місцезнаходження,
реквізити розпорядчого акта, на підставі якого створено юридичну особу (найменування,
дата прийняття/підписання, номер розпорядчого акта), ідентифікаційний код,
ідентифікаційні дані представників Користувача (осіб, які мають право розпоряджатися
майном);
8.11. Під час ідентифікації та верифікації нерезидентів ФК встановлює:
8.11.1. для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження,
номер та серію (за наявності) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та може
бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що
його видав, громадянство;
8.11.2. Для юридичної особи - повне найменування, реєстраційний номер, місцезнаходження;
реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; відомості про
органи управління; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками
та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів). ФК також надається копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи
судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого
органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи. Щодо трастів ФК
додатково з’ясовує ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб;
8.11.3. Для представництв міжнародних установ чи організацій, у яких бере участь Україна
відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, – повне найменування, місцезнаходження, відомості про
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міжнародний договір, згідно з яким створені такі установи та організації (дата укладення,
номер, дата ратифікації Україною договору тощо), ідентифікаційні дані представника
Користувача (осіб, які мають право розпоряджатися майном);
8.11.4. для представництв установ, органів, офісів або агентств Європейського Союзу –
повне найменування, місцезнаходження; відомості про нормативний акт та/або договір, на
підставі якого створено таку установу, орган, офіс або агентство; ідентифікаційні дані
представника Користувача (осіб, які мають право розпоряджатися майном);
8.11.5. для дипломатичних представництв іноземних держав, акредитованих в Україні в
установленому порядку, – повне найменування, місцезнаходження на території України,
документ, що підтверджує акредитацію на території України, ідентифікаційні дані
представника Користувача (осіб, які мають право розпоряджатися майном).
8.12. ФК зобов’язана під час вивчення установчих документів юридичної особи/відомостей
про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця та інших наданих Користувачем
документів приділяти особливу увагу:
8.12.1. оформленню установчих документів (враховуючи всі зареєстровані зміни),
документів, що підтверджують їх державну реєстрацію;
8.12.2. видам діяльності (для резидентів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
відповідно до класифікації видів економічної діяльності (далі – КВЕД)) та фінансовим
операціям, що планує проводити Користувач;
8.12.3. складу власників, структурі власності юридичної особи (за винятком підприємств
державної власності), визначенню кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів)
(контролера(ів)) та визначення факту належності його(їх) до публічної(их) особи(осіб), особи
(осіб), які включені до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності
або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
8.12.4. відомостям про виконавчий орган юридичної особи, у тому числі щодо керівника або
особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю
Користувача – юридичної особи;
8.12.5. розміру зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу юридичної особи;
8.12.6. кількості працівників.
8.13. ФК зобов’язана додатково уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення
Користувача в разі:
8.13.1. зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) (контролера(ів)) Користувача
юридичної особи або виявлення ФК розбіжностей щодо відомостей про кінцевого(их)
бенефіціарного(их) власника(ів) (контролера(ів));
8.13.2. зміни місцезнаходження/місця проживання Користувача ‒ юридичної особи, фізичної
особи – підприємця, фізичної особи;
8.13.3. унесення змін до установчих документів;
8.13.4. закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих
документів.
8.14. ФК вживає заходів щодо додаткового уточнення інформації протягом двох місяців з
дня отримання відповідної інформації/настання події.
8.15. ФК зобов’язана здійснити верифікацію Користувача (представника Користувача) під
час подання ФК паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу
та громадянство і відповідно до законодавства України може бути використаним на території
України для укладення правочинів) у разі досягнення Користувачем (представником
Користувача) 25- і 45-річного віку, а також у разі обміну документа або отримання інших
документів у передбачених законодавством випадках.
8.16. Ідентифікація Користувача не є обов’язковою у разі проведення фінансової операції
особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами цих Правил та
законодавства України.
8.17. ФК забороняється встановлювати ділові відносини (проводити фінансові операції з
готівкою з юридичними чи фізичними особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних
з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
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Про спроби встановлення ділових відносин (проведення фінансових операцій з готівкою) з
такими особами ФК зобов’язана негайно повідомляти Спеціально уповноваженому органу.
8.18. У разі виявлення ФК за результатами внесення змін до переліку осіб, пов’язаних із
провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції,
особи Користувача (із яким установлені ділові відносини), яку включено до зазначеного
переліку, ФК зобов’язана негайно повідомити Спеціально уповноваженому органу про таку
особу.
8.19. У разі якщо Користувач діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах
іншої особи, ФК зобов’язана згідно з вимогами нормативно-правових актів, що регулюють
процедуру ідентифікації, ідентифікувати та верифікувати також особу, від імені або за
дорученням якої проводиться фінансова операція, а також встановити вигодоодержувача.
8.20. У разі, якщо особа діє як представник Користувача, ФК повинна перевірити на підставі
офіційних документів наявність у цієї особи відповідних повноважень, а також здійснити
ідентифікацію та верифікацію такої особи.
8.21. ФК зобов’язана забезпечити, щоб усі перекази на суму, що дорівнює чи перевищує 15
000 гривень, супроводжувалися:
8.21.1. інформацією про Ініціатора переказу: прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
номер його рахунка, із якого списуються кошти чи, за відсутності рахунка, унікальний
обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції; місце
його проживання (або місце перебування фізичної особи) або реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, номер (та за наявності серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від
одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в
електронному безконтактному носії) або дату й місце народження;
8.21.2. інформацією про Отримувача:
8.21.2.1. фізичну особу - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який
зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової
операції;
8.21.2.2. юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються
кошти.
8.22. У разі виникнення підозри, що операція здійснюється з метою легалізації коштів,
отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження
зброї масового знищення, відповідальний працівник ФК зобов’язаний невідкладно здійснити
перевірку інформації щодо Платника/Отримувача переказу.
8.23. Підозра відповідального працівника, зокрема, може ґрунтуватися на:
8.23.1. критеріях ризиків, визначених відповідальним працівником ФК самостійно з
урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади з
формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму;
8.23.2. встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності
фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності
Користувача;
8.23.3. типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально
уповноваженим органом.
8.23.4. Перевірка інформації щодо Платника/Отримувача переказу здійснюється шляхом
почергового співставлення кожного наданого документу та інформації на предмет їх
достовірності та відповідності іншим документам та/або інформації, законодавству України,
та актам міжурядових організацій з питань легалізації (відмивання) доходів.
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8.23.5. Разом зі співставленням документів та інформації, наданих Платником/Одержувачем
переказу, відповідальний працівник ФК формує анкету ідентифікації Користувача відповідно
до внутрішніх документів Компанії з фінансового моніторингу.
8.23.6. Результатом здійснення перевірки є формування анкети ідентифікації Користувача та
підтвердження або спростування підозри, що операція здійснюється з метою легалізації
коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування
розповсюдження зброї масового знищення.
8.23.7. Про результати здійснення перевірки відповідальний працівник ФК повідомляє
Керівника ФК. Додатково, про результати здійснення перевірки може бути повідомлений
Спеціально уповноважений орган.
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9. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ГОТІВКИ В ОПЕРАЦІЯХ ІЗ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
9.1. ФК зобов'язана видавати з ПНФП Користувачам тільки придатні до обігу банкноти
(монети).
9.2. ФК видає з ПНФП готівку фізичним особам за заявою на видачу готівки.
9.3. ФК перед видачею готівки в документах на переказ коштів перевіряє наступне:
9.3.1. повноту заповнення реквізитів у заяві на видачу готівки;
9.3.2. наявність підписів відповідальних працівників ФК, яким надано право підпису таких
документів, і тотожність їх зразкам;
9.3.3. належність пред'явленого паспорта громадянина України (або іншого документа, що
посвідчує особу) Отримувачу, відповідність даних паспорта громадянина України (або
іншого документу, що посвідчує особу) даним, що зазначені в заяві на видачу готівки;
9.3.4. у разі отримання готівки за довіреністю – відповідність оформлення довіреності на
отримання готівки вимогам законодавства України;
9.3.5. наявність підпису Отримувача.
9.4. ФК, в разі звернення до неї Отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу
готівкою, перевіряє наявність інформації про надходження такого переказу.
9.5. ФК забороняється здійснювати виплату переказу готівкою, без відкриття рахунку, за
документом на переказ на суму меншу, ніж сума переказу, що надійшла.
9.6. ФК зобов'язана видати Користувачу після завершення видачі готівки один примірник
заяви на видачу готівки. Такий документ обов’язково має містити відбиток печатки ФК.
9.7. ФК, в разі виявлення Користувачем під час перерахування готівки недостач або
надлишків готівки, вживає заходів щодо перевірки готівки та, в разі підтвердження
розбіжностей, складає акт про розбіжності у двох примірниках, що засвідчується підписами
осіб, які були присутні під час перерахування, та затверджується керівником ФК. Виявлена
недостача має бути відшкодована Користувачу відповідно до акту розбіжностей.
9.8. Якщо готівка не була перерахована Користувачем у приміщенні ФК під контролем
відповідального працівника ФК, претензії від Користувача щодо відшкодування недостачі не
приймаються. Про це на видному місці в ПНФП розміщується відповідне оголошення.
9.9. ФК після закінчення обслуговування Користувачів підраховує суми за документами на
переказ, за якими проведені операції переказу коштів, і звіряє їх та залишок готівки в ПНФП
з даними бухгалтерського обліку.

37

10. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
10.1. Зберігання документів та даних про проведені перекази здійснюється в наступному
порядку:
10.1.1. інформація про проведені перекази, як і будь-яка інформація та/або електронні
документи, що супроводжують процес переказу коштів від його ініціювання Платником до
моменту його одержання Отримувачами, підлягає обов’язковій реєстрації в БД ФК.
10.1.2. БД ФК зберігає інформацію про:
10.1.2.1. реєстрацію та контроль роботи терміналів самообслуговування та/або АРМів
ПНФП;
10.1.2.2. акумулювання технологічної та комерційної інформації про роботу терміналів
самообслуговування та/або АРМів ПНФП;
10.1.2.3. верифікацію проведених операцій для здійснення переказу коштів, прийому готівки
та приймання платежів;
10.1.2.4. передачу інформації в Розрахунковий банк, для оброблення платіжних трансакцій та
здійснення платежів.
10.2. Архітектура програмного забезпечення та апаратна реалізація ФК забезпечують
довгострокове зберігання всієї отриманої інформації, її цілісність та виключають
несанкціонований доступ до неї такої інформації, будь-яку її зміну чи перетворення із огляду
на наступне:
10.2.1. інформація перед обробкою в БД ФК, записується у лог-файли – спеціальні файли, у
яких протоколюються всі події сервера в хронологічному порядку;
10.2.2. усі файли серверу, в тому числі і файли баз даних, зберігаються в масивах із декількох
жорстких дисків, що працюють разом, які підвищують швидкість і надійність системи
вводу/виводу, а також забезпечують надлишкове зберігання даних, з тим, щоб дані не були
втрачені у разі виходу з ладу одного з дисків – RAID масив;
10.2.3. доступ для створення та зміни лог-файлів, а також електронних документів, має лише
ПЗ ФК;
10.2.4. У паперовій формі інформація про проведені перекази зберігається протягом термінів,
встановлених законодавством України, але не менше, ніж 5 років, відповідно до порядку,
встановленому законодавством України та внутрішніми документами ФК.
10.2.5. В електронному вигляді інформація про проведені перекази зберігається постійно, але
не менше 5 років, у базах даних серверної системи у вигляді, необхідному для її відтворення
при необхідності.
10.2.6. За результатами операційного дня ПЦ ФК зобов’язаний забезпечувати щоденне
створення резервних копій на резервних носіях (жорсткому диску та на змінних оптичних
носіях інформації або магнітних стрічках) накопичених за операційний день електронних
документів та інформації про проведені за участю ПЦ ФК протягом операційного дня
фінансові трансакції, зокрема:
10.2.6.1. на початку операційного дня, лог-файли та електронні документи, архівуються та
стискаються за допомогою програми WinRAR – програмного забезпечення, що
використовується для об'єднання та високого ступеня стиснення інформації. До архіву
додається додаткова інформація для його відновлення в разі пошкодження;
10.2.6.2. створені архіви піддаються резервному копіюванню – процес створення копії даних
на носії (жорсткому диску, дискеті тощо), призначеному для відновлення даних в разі їх
пошкодження або видалення;
10.2.6.3. резервні копії зберігаються на віддаленому архівному сервері, що не має доступу до
мережі Інтернет. Передача даних відбувається по VPN – віртуальній приватній мережі.
10.2.7. Електронні документи та електронні архіви ФК зберігаються в порядку,
передбаченому Постановою Правління НБУ від 04.07.2007 № 243 «Про затвердження
Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються
електронні банківські документи» та Постановою Правління НБУ від 12.09.2006 № 357 «Про
затвердження Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних
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архівів у Національному банку України і банках України». Електронні документи
зберігаються на носіях інформації з накладенням ЕЦП, що дозволяє перевірити цілісність,
достовірність та авторство електронних документів на цих носіях (використовується ПЗ “ІІТ
Користувач ЦСК1” виробництва ТОВ «Інститут інформаційних технологій» - експертний
висновок ДССЗЗІ України №05/02/024895 від 27.12.2013 року – Додаток 7 до Правил).
Резервні копії електронних документів та інформація про фінансові трансакції зберігаються в
порядку та протягом строків, які встановлені цими Правилами та чинним законодавством
України для відповідних груп документів у паперовій формі.
10.2.8. Електронні архіви дублюються та зберігаються на двох різнотипних електронних
носіях.
10.2.9. Електронними носіями для зберігання електронних архівів можуть бути:
10.2.9.1. жорсткі диски комп’ютерів (серверів);
10.2.9.2. магнітні стрічки;
10.2.9.3. магнітооптичні компакт-диски;
10.2.9.4. оптичні (лазерні) компакт-диски;
10.2.9.5. DVD-диски та інші носії.
10.2.10. Вибір носія здійснюється з урахуванням строків зберігання електронних документів
та гарантованого строку зберігання інформації на електронному носії. Копіювання
електронних документів, із метою їх подальшого зберігання, здійснюється після перевірки
цілісності, достовірності та авторства даних на цьому носії.
10.2.11. Відповідальні працівники ПЦ ФК зобов’язані здійснювати перевірку цілісності та
схоронності резервних копій електронних документів та інформації про фінансові трансакції
щонайменше один раз на 6 місяців, у випадку необхідності поновлюючи зіпсовані резервні
копії. Пошкоджені або зіпсовані резервні копії підлягають окремому обліку та знищенню, в
межах строків зберігання електронних документів, не підлягають.
10.2.12. Перевірка цілісності електронних архівів (перевірка належного функціонування
електронних носіїв і можливість отримання інформації з них шляхом перевірки можливості
читання цього архіву) здійснюється не менше ніж один раз на рік комісією, призначеною
керівником ФК, до складу якої входять відповідальні працівники підрозділів, які створювали
ці архіви (архів електронних документів, електронний архів програмно-технічного
комплексу з автоматизації банківської діяльності, електронний архів платіжної системи). Для
зручності дозволяється проводити окремі контрольні перевірки цих архівів.
10.2.13. У разі закінчення гарантованого строку зберігання інформації на електронному носії
здійснюється перезапис електронного архіву на новий носій, а в разі порушення цілісності
електронного архіву - його відновлення з резервної копії.
10.2.14. Електронні носії з електронними архівами за винятком жорстких дисків комп'ютерів
(серверів) повинні бути промарковані відповідними написами в довільній формі для
ідентифікації їх змісту та строків зберігання. Маркування електронних носіїв у разі
використання спеціалізованої апаратно-програмної архівної системи може виконуватися
цією системою.
10.2.15. При зберіганні електронних документів обов’язкове додержання таких вимог:
10.2.15.1. інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для
її подальшого використання;
10.2.15.2. має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа в тому
форматі, у якому він був створений, відправлений або одержаний;
10.2.15.3. у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити
походження та призначення електронного документа, а також дату й час відправлення чи
одержання.
10.2.16. Зберігання електронних архівів має бути організовано таким чином, щоб у разі
потреби, забезпечити їх передавання в належному стані (з описом структури архівів).
10.3. У разі закінчення строку зберігання електронних документів знищення електронних
архівів здійснюється з оформленням відповідних документів як для паперових документів.
10.3.1. Знищення електронних архівів на електронних носіях здійснюється призначеною
керівником ФК комісією зі складанням відповідного акта із застосуванням одного або
39

кількох одночасних дій:
10.3.1.1. фізичного руйнування електронного носія;
10.3.1.2. руйнування інформації на електронному носії за допомогою потужного
електромагнітного випромінювання;
10.3.1.3. подвійного запису на перезаписувальний електронний носій спеціальної інформації
(наприклад, одиниць або нулів).
10.3.2. У разі потреби після знищення електронного архіву електронні носії (у разі їх
придатності) можуть використовуватися повторно до закінчення строку їх використання.
Передавати ці електронні носії до інших установ заборонено.
10.3.3. У разі неможливості зберігання електронних документів із забезпеченням цілісності
даних на носіях інформації протягом встановленого строку, електронні документи повинні
зберігатися у вигляді завіреної ФК паперової копії.
10.4. ФК, на підставі відповідного договору, може зберігати електронні архіви ФК в
спеціалізованих центрах зберігання та обробки даних, які знаходяться в Україні та
відповідають вимогам, передбаченим Постановою Правління НБУ від 04.07.2007 № 243
«Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких
обробляються електронні банківські документи» та Постановою Правління НБУ від
12.09.2006 № 357 «Про затвердження Положення про порядок формування, зберігання та
знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України».
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11. ПОРЯДОК ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
11.1. Внутрішній контроль за проведенням операцій із переказу коштів здійснюється ФК.
11.2. Організаційна структура системи контролю за проведенням операцій із переказу коштів
ФК базується на наступних засадах:
11.2.1. забезпечення координації діяльності виконавчих і контролюючих органів управління
ФК;
11.2.2. забезпечення ефективного механізму дисциплінарного впливу на діяльність
співробітників ФК в залежності від дотримання ними вимог якості обслуговування.
11.3. Внутрішній контроль за проведенням операцій із переказу коштів у ФК здійснюється
відділом аудиту й контролю та фінансового моніторингу або окремими відповідальними
працівниками ФК.
11.4. Внутрішньому контролю підлягають:
11.4.1. відповідність операцій із переказу коштів вимогам законодавства України;
11.4.2. дотримання працівниками інструкцій та процедур зі здійснення переказу коштів;
11.4.3. повне та своєчасне відображення в бухгалтерській і фінансовій звітності проведених
операцій;
11.4.4. організація бухгалтерського обліку;
11.4.5. захист інформації.
11.5. Для забезпечення належного контролю ФК за операціями має бути визначено перелік
операцій, що підлягають додатковому контролю, а також посади працівників, яким надане
право виконувати контрольні функції.
11.6. Робочі місця відповідальних працівників мають бути організовані таким чином, щоб
сторонні особи не мали доступу до програмно-технічних засобів, ключової інформації,
паролів, печаток, штампів, документів і бланків ФК.
11.7. Відповідальність за належну організацію системи внутрішнього контролю та її
функціонування в процесі операційної діяльності ФК покладається на її керівництво.
11.8. Система внутрішнього контролю ФК - це сукупність процедур, що спрямовані на
попередження, виявлення й виправлення суттєвих помилок, а також забезпечення захисту й
збереження активів, повноти й точності облікової документації. Внутрішній контроль має
бути невід'ємною частиною операційної діяльності ФК та поєднувати адміністративний і
бухгалтерський контроль за активами та пасивами ФК.
11.9. Внутрішній контроль включає попередній, первинний (поточний) і подальший
контроль.
11.10. Будь-яка операція має починатися з попереднього контролю та передбачати перевірку:
11.10.1. відповідності вимогам законодавства України;
11.10.2. наявності відповідних дозволів і лімітів тощо.
11.11. Первинний (поточний) контроль у процесі проведення операцій забезпечується
шляхом виконання встановлених процедур контролю за операціями ФК і передбачає
візуальну перевірку правильності документів у паперовій формі та наявності підписів на них,
а також перевірку наявності ЕЦП на електронних документах.
11.12. Зниження операційних ризиків під час уведення даних в автоматизовані системи
обліку забезпечується шляхом повторного введення відповідальним працівником
обов'язкових реквізитів первинного документа.
11.13. Додатковий контроль запроваджується ФК самостійно залежно від операції та
визначається відповідно до її виду й суми.
11.14. За операціями, що потребують додаткового контролю, записи в регістрах
бухгалтерського обліку здійснюються лише після перевірки оформленого документа особою,
на яку покладено функції контролера. У разі використання електронних документів
додатковий контроль здійснюється лише після одержання позитивного результату перевірки
ЕЦП, оформленого відповідальним працівником.
11.15. Подальший контроль здійснюється для забезпечення систематичної перевірки стану
організації операційної діяльності ФК, правильності реєстрації, належного оформлення
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виконаних операцій, дотримання порядку звіряння аналітичного обліку з синтетичним та
формування первинних документів.
11.16. Подальший контроль здійснюють працівники бек-офісу та/або служби внутрішнього
аудиту відповідно до їх функціональних обов'язків, визначених внутрішніми документами
ФК.
11.17. У процесі подальшого контролю слід з'ясовувати причини порушення правил
здійснення операцій та вживати заходів щодо їх усунення.
11.18. ФК застосовує такі процедури внутрішнього контролю:
11.18.1. з адміністративного контролю:
11.18.1.1. організаційні процедури контролю;
11.18.1.2. управлінські процедури контролю;
11.18.1.3. розподіл функцій;
11.18.1.4. фізичні заходи контролю (захист і збереження активів, матеріальних цінностей і
облікових регістрів);
11.18.2. з бухгалтерського контролю:
11.18.2.1. облік операцій у повному обсязі;
11.18.2.2. своєчасне вивіряння;
11.18.2.3. оцінка вартості.
11.19. Організаційні заходи адміністративного контролю передбачають:
11.19.1. визначення короткострокових та довгострокових цілей ФК;
11.19.2. визначення організаційної структури ФК;
11.19.3. затвердження правил внутрішнього розпорядку ФК та правил, що стосуються
конфлікту інтересів;
11.19.4. розроблення процедур здійснення операцій;
11.19.5. відбір компетентних та надійних працівників, їх навчання, застосування системи заохочення тощо. Працівники, які залучені до укладання договорів, управління ризиками, контролю за ризиками, оброблення та обліку операцій, аналізу та фінансового контролю за
операціями, а також особи, які заміщують їх, повинні мати необхідні знання, що відповідають кваліфікаційним вимогам.
11.20. Управлінські заходи адміністративного контролю мають забезпечувати:
11.20.1. своєчасне виконання переказу;
11.20.2. кваліфікованими кадрами, що здійснюють переказ коштів та підвищення їх
кваліфікації.
11.21. Заходи внутрішнього бухгалтерського контролю мають передбачати облік операцій у
повному обсязі, а саме:
11.21.1. усі операції мають обліковуватися відповідно до вимог законодавства України;
11.21.2. усі операції мають відображатися в балансі ФК в тому періоді, протягом якого вони
були здійснені. Підтвердженням повного та своєчасного здійснення операції є документи, які
свідчать про те, що ця операція була виконана та інформація про неї внесена в облікові
регістри. До письмових підтверджень належать і самі записи в облікових регістрах.
11.22. Системи ведення бухгалтерського обліку в ФК забезпечують таке:
11.22.1. зазначення докладної інформації про операцію;
11.22.2. визначення її вартості та часу проведення;
11.22.3. перевіряння правильності відображення операцій, зокрема забезпечувати
арифметичну точність записів, підбиття підсумків та перевіряння узгодження
бухгалтерських записів, перевіряння, повідомлення про помилки й розбіжності.
11.23. Контроль за системою автоматизації обліку в процесі операційної діяльності ФК.
11.24. Заходи контролю за системою автоматизації обліку мають передбачати перевірку:
11.24.1. відповідності програмно-технічних комплексів вимогам нормативно-правових актів;
11.24.2. виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та
технологічного забезпечення;
11.24.3. виконання вимог щодо організації захисту інформації під час користування
програмно-технічними комплексами згідно з нормативно-правовими актами вимогами
розробників систем захисту інформації.
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11.25. За допомогою програмно-технічних засобів забезпечується:
11.25.1. хронологічне та систематичне відображення всіх операцій на аналітичних рахунках
бухгалтерського обліку на підставі первинних документів;
11.25.2. взаємозв'язок даних синтетичного та аналітичного обліку;
11.25.3. накопичення та систематизація даних обліку в розрізі економічних показників,
потрібних для складання звітності;
11.25.4. можливість оперативного аналізу фінансової діяльності ФК в розрізі структурних
підрозділів;
11.25.5. можливість нарощування функціональних характеристик програмного забезпечення,
а також його адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо облікових операцій.
11.26. Внутрішній контроль здійснюється за такими принципами:
11.26.1. Перший рівень контролю здійснюється працівниками та відповідальними
працівниками ФК шляхом:
11.26.1.1. реєстрації укладених договорів;
11.26.1.2. дотримання внутрішніх правил, передбачених при укладенні договорів;
11.26.1.3. супроводження та контроль за виконанням договорів.
11.26.2. Другий рівень контролю здійснюється відділом аудиту та контролю та відділом
фінансового моніторингу шляхом:
11.26.2.1. контролю за дотриманням правил, інструкцій та процедур, передбачених
укладеними договорами;
11.26.2.2. перевірки повноти реєстрації здійсненних операцій з переказу коштів;
11.26.2.3. оцінки ризиків та причин їх виникнення;
11.26.2.4. перевірки бухгалтерської та фінансової звітності ФК;
11.26.2.5. оцінки здатності працівників ФК досягати відповідних цілей і виконання
необхідних завдань;
11.26.2.6. виявлення та аналіз прогалин і недоліків у кваліфікаційному рівні працівників ФК;
11.26.2.7. навчання працівників ФК з метою поліпшення їх фахового рівня.
11.26.3. Третій рівень контролю здійснюється керівником ФК шляхом аналізу аналітичній
інформації, а також на підставі:
11.26.3.1. дослідження компетентності працівників, відповідність їх посадам, які вони
обіймають;
11.26.3.2. аналізу стану та якості виконання фінансово-економічних планів;
11.26.3.3. аналізу ефективності процедур внутрішнього контролю, що здійснюється першим і
другим ступенем внутрішнього контролю;
11.26.3.4. розгляду питань доцільності здійснення організаційних та процедурних змін у ФК.
11.26.4. Четвертий рівень - це взаємодія підрозділів ФК щодо здійснення ефективного
внутрішнього контролю відповідно до внутрішніх правил роботи та посадових інструкцій.
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12. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
12.1. Бухгалтерський облік за операціями переказу коштів здійснюється ФК згідно із
законодавством України та внутрішніми документами ФК.
12.2. Облік первинних і зведених операцій з переказу коштів здійснюється ФК із
застосуванням електронного документообігу засобами програмно-технічного комплексу ФК
та систем автоматизації бухгалтерського обліку.
12.3. ФК зобов’язана:
12.3.1. забезпечити розміщення в доступному для огляду Платників місці або на моніторі
терміналу самообслуговування інформації щодо найменування та місцезнаходження
Платіжної організації ФК та найменування платіжної системи, номера телефону довідкової
служби, електронної адреси, режиму роботи терміналу самообслуговування, строків
зарахування коштів Отримувачам та розміру комісійної винагороди;
12.3.2. видати після здійснення операції квитанцію (у тому числі за допомогою терміналу
самообслуговування), роздруковану на паперовому носії, яка, відповідно до вимог
нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій
банками України, містить усі обов’язкові реквізити касового документа;
12.3.3. забезпечити створення архівів електронних документів та контроль за їх цілісністю,
захист цих документів під час їх зберігання та передавання відповідно до нормативноправових актів Національного банку України.
12.4. Бухгалтерський облік ведеться безперервно з часу реєстрації ФК до її ліквідації із
застосуванням комп'ютерних засобів, за допомогою яких в автоматизованому режимі
здійснюється збирання, передавання, систематизація та оброблення інформації.
12.5. Підставою для бухгалтерського обліку операцій ФК із переказу коштів є первинні
документи, які фіксують факти здійснення цих операцій. Первинні документи повинні бути
складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її
закінчення та можуть складатися в паперовій формі та/або у вигляді електронних записів (у
формі, яка доступна для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін). У разі
складання їх у вигляді електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання
інформації на паперовому носії.
12.6. Документи, які надають Користувачі ФК, повинні мати підписи Користувачів (для
юридичних осіб – відповідних уповноважених службових осіб) та відбиток їх печаток (за
наявності). Підписи на всіх документах, а також печатки мають відповідати заявленим
раніше зразкам.
12.7. Первинні документи, які не містять обов'язкових реквізитів, є недійсними та не можуть
бути підставою для бухгалтерського обліку.
12.8. Внесення виправлень до первинних документів не допускається, крім випадків,
встановлених законодавством України.
12.9. Керівник ФК вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та
непомітному виправленню записів у первинних облікових документах і регістрах
бухгалтерського обліку.
12.10. Відповідальність за своєчасне складання первинних документів та регістрів
бухгалтерського обліку, а також за правильність відображення операцій у регістрах
бухгалтерського обліку несуть особи, які склали та підписали ці документи (регістри).
12.11. Відповідальність за прийняття до виконання документів, які суперечать законодавству
України, несуть особи, які їх ініціювали та підписали.
12.12. Керівник ФК несе відповідальність за проведення документів, що суперечать чинному
законодавству України та які виконані з його дозволу за письмовим зверненням Ініціатора.
12.13. ФК самостійно визначає порядок формування та зберігання первинних документів,
регістрів бухгалтерського обліку і звітів, забезпечуючи їх сувору схоронність.
12.14. Копії первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітів можуть бути
вилучені в ФК лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень,
передбачених законами України.
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13. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ІНІЦІАТОРУ ПЕРЕКАЗУ В РАЗІ
НЕМОЖЛИВОСТІ ЇХ ЗАРАХУВАННЯ НА РАХУНОК АБО ВИПЛАТИ ЇХ У
ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ ОДЕРЖУВАЧУ
13.1. Повернення коштів за операціями помилкового або неналежного переказу здійснюється
ФК в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повернення коштів
Ініціатору переказу здійснюється шляхом:
13.1.1. безготівкового перерахування коштів на рахунок Ініціатора (у разі здійснення
переказу коштів із використанням електронних платіжних засобів). Повернення коштів може
бути здійснено на рахунок, із якого було ініційовано переказ, або на інший рахунок,
зазначений Ініціатором;
13.1.2. видачі коштів готівкою через ПНФП ФК.
13.2. Ініціатор може відкликати кошти, які до зарахування їх на рахунок Отримувача або
видачі в готівковій формі обліковуються в банку, що обслуговує Отримувача. Документ на
відкликання коштів Ініціатор подає до ФК, яка того самого дня надає банку Отримувача
вказівку про повернення коштів. Документ на відкликання може бути як паперовим, так і
електронним. Він складається ініціатором у довільній формі та засвідчується ним у
встановленому порядку.
13.3. Банк Отримувача в день одержання вказівки повертає кошти за реквізитами,
зазначеними у вказівці, якщо на час надходження такої вказівки вони не зараховані на
рахунок Отримувача, та повідомляє Отримувача про відкликання коштів Ініціатором.
13.4. У разі неможливості здійснення ФК виплати суми переказу через неявку Отримувача
протягом тридцяти робочих днів з дня надходження цієї суми, ФК зобов’язана протягом
трьох робочих днів ініціювати переказ відповідної суми Ініціатору.
13.5. При здійсненні переказу коштів із використанням електронних платіжних засобів, банк,
що обслуговує Ініціатора, протягом п'яти робочих днів після зарахування на
кореспондентський рахунок коштів, повернутих банком Отримувача за переказом, який не
був виплачений у готівковій формі через неявку Отримувача, зобов'язаний повідомити
Ініціатора про їх повернення.
13.6. У разі неможливості зарахування суми переказу на рахунок Отримувача, а також за
операціями помилкового або неналежного переказу, при здійсненні переказу коштів із
застосуванням електронних платіжних засобів, ФК протягом 3 робочих днів з дня виявлення
обставин, що унеможливлюють отримання коштів Отримувачем, ініціює переказ відповідної
суми Ініціатору.
13.7. При поверненні переказу коштів, додаткова комісійна винагорода з Ініціатора переказу
коштів не утримується, при цьому, сума сплаченої Ініціатором комісійної винагороди не
повертається.
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14. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ГРУПИ З
РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ
(FATF) ЩОДО ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ
14.1. ФК, з метою виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення для забезпечення здійснення
контрольних функцій щодо протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом
встановлює вимоги, що є обов’язковими до виконання самою ФК.
14.2. ФК є суб'єктом первинного фінансового моніторингу, здійснює переказ коштів
відповідно до вимог цих Правил, законодавства України з питань запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та Рекомендації FATF «Грошові
перекази».
14.3. ФК, відповідно до законодавства України, затверджує внутрішні правила та програми
проведення фінансового моніторингу, у яких, зокрема, визначає порядок виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані,
мати відношення або призначатися для легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним
шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового
знищення, а також порядок здійснення ідентифікації, верифікації Користувачів
(представників Користувачів), вивчення Користувачів та уточнення інформації про
Користувачів у випадках, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Такі правила та програми
повинні враховувати вимоги, що встановлені платіжною організацією, учасником якої є ФК.
14.4. З метою виконання законодавства України та Рекомендацій FATF ФК зобов’язується:
14.4.1. стати на облік у Спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного
фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноваженому органу в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України про:
14.4.1.1. призначення чи звільнення відповідального працівника;
14.4.1.2. призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального
працівника у разі його відсутності;
14.4.1.3. зміну відомостей про ФК та/або про відповідального працівника чи особу, яка
тимчасово виконує його обов’язки;
14.4.1.4. припинення діяльності ФК;
14.4.2. здійснювати
ідентифікацію,
верифікацію
Користувача
(представника/ів
Користувача/ів), вивчення Користувача та уточнення інформації про Користувача у
випадках, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
14.4.3. забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозр, після їх проведення або при
спробі їх проведення чи після відмови Користувача від їх проведення;
14.4.4. забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та розробляти критерії ризиків;
14.4.5. забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення;
14.4.6. повідомляти Спеціально уповноважений орган про:
14.4.6.1. фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, протягом трьох робочих днів із дня їх реєстрації або спроби їх проведення;
14.4.6.2. фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, а також
інформацію про свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати,
що вони пов’язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, - в день
виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, або спроби проведення фінансових
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операцій, але не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових
операцій;
14.4.6.3. фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані,
стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження
зброї масового знищення, - в день їх виявлення, але не пізніше наступного робочого дня з
дня реєстрації таких фінансових операцій, а також інформувати про такі фінансові операції
та їх учасників визначені законодавством України правоохоронні органи;
14.4.7. сприяти в межах законодавства України працівникам Спеціально уповноваженого
органу в проведенні аналізу фінансових операцій;
14.4.8. подавати на запит Спеціально уповноваженого органу:
14.4.8.1. додаткову інформацію, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може
бути пов’язана із зупиненням фінансової операції відповідно Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» протягом одного робочого дня з дня надходження запиту;
14.4.8.2. іншу, не зазначену в пункті 14.4.8.1 Розділу 14 Правил, додаткову інформацію, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у
встановленому порядку із спеціально уповноваженим органом;
14.4.9. подавати на запит спеціально уповноваженого органу додаткову інформацію,
необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної
держави, зокрема інформацію з обмеженим доступом, протягом п’яти робочих днів з дня
надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально
уповноваженим органом;
14.4.10. подавати на запит Спеціально уповноваженого органу інформацію щодо
відстеження (моніторингу) фінансових операцій Користувача, операції якого стали об’єктом
фінансового моніторингу, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади
з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму, за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу,
які відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» виконують функції державного регулювання і
нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
14.4.11. у разі неможливості дотримання строків, встановлених у підпунктах 14.4.8, 14.4.9
Розділу 14 Правил, погодити із Спеціально уповноваженим органом не пізніше двох робочих
днів з дня надходження запиту строк подання запитуваної інформації в порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення
реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення;
14.4.12. утримуватися від здійснення ризикової діяльності, ознаками якої є наступні:
14.4.12.1. проведення фінансових операцій (безпосередньо ФК або Користувачами), що не
мають очевидної економічної доцільності (сенсу);
14.4.12.2. проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави
вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних
доходів, фінансуванням тероризму, уникненням оподаткування, вчиненням інших злочинів,
передбачених Кримінальним кодексом України тощо;
14.4.12.3. проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави
вважати, що вони можуть бути пов'язані з уникненням виконання вимог та обмежень,
передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;
14.4.12.4. невикористання права відмови в проведенні Користувачами регулярних
фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з
використанням послуг ФК для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
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шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення
чи вчинення іншого злочину;
14.4.12.5. здійснення (безпосередньо ФК або Користувачами) фінансових операцій із
використанням втрачених, викрадених, підроблених документів;
14.4.12.6. здійснення фінансових операцій Користувача, який є публічним діячем, особою,
близькою або пов'язаною з публічним діячем, щодо якого (якої) ФК не має документально
підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів (активів, прав на такі
активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостей проводити
чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції;
14.4.12.7. подання Національному банку недостовірної(их) інформації/документів/висновків.
14.4.13. своєчасно та в повному обсязі подавати у порядку, встановленому відповідним
суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
виконує функції державного регулювання і нагляду за ФК, на запит цього суб’єкта
державного фінансового моніторингу достовірну інформацію, документи, копії документів
або витяги з документів, необхідних для виконання відповідним суб’єктом державного
фінансового моніторингу функцій з державного регулювання і нагляду за ФК, у тому числі
для перевірки фактів порушень вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, здійснення контролю за
виконанням ФК рішень суб’єктів державного фінансового моніторингу про застосування
санкцій, письмових вимог;
14.4.14. вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно
фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається Спеціально
уповноваженого органу та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі
про факт подання такої інформації або отримання запиту від Спеціально уповноваженого
органу);
14.4.15. зберігати офіційні документи, інші документи (у тому числі створені ФК електронні
документи), їх копії щодо ідентифікації осіб (Користувачів, представників Користувачів), а
також осіб, яким ФК було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення
Користувача, уточнення інформації про Користувача, а також усі документи, що стосуються
проведення фінансової операції з Користувачем (включаючи результати будь-якого аналізу
під час проведення заходів щодо верифікації Користувача чи поглибленої перевірки
Користувача), не менше п’яти років після завершення фінансової операції, а всі необхідні
дані про фінансові операції (достатні для того, щоб простежити хід операції) - не менше
п’яти років після завершення операції;
14.4.16. забезпечувати безперешкодний доступ відповідних суб’єктів державного
фінансового моніторингу, які відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» виконують функції державного
регулювання і нагляду за ФК, та на документальний запит правоохоронних органів до
документів або інформації, що міститься в них, у повному обсязі відповідно до вимог
законодавства України;
14.4.17. за дорученням Спеціально уповноваженого органу, наданим з метою виконання
запиту уповноваженого органу іноземної держави, зупиняти проведення або забезпечити
моніторинг фінансової операції відповідної особи в установленому законодавством України
порядку;
14.4.18. за рішенням Спеціально уповноваженого органу, наданим з метою зупинення
фінансової операції (фінансових операцій) як такої, що може бути пов’язана з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зупиняти проведення або
забезпечити моніторинг фінансової операції (фінансових операцій) відповідної особи в
установленому законодавством України порядку;
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14.4.19. проводити в порядку, встановленому суб’єктом державного фінансового
моніторингу, який відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» виконує функції державного
регулювання та нагляду за ФК, внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання
вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, або незалежний аудит своєї діяльності;
14.4.20. вживати відповідно до законодавства України заходів для забезпечення
проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом трьох місяців з дня
його призначення, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом
проходження навчання не рідше одного разу на три роки на базі відповідного навчального
закладу, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших
навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом;
14.4.21. вживати на постійній основі заходів з підготовки персоналу до виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення», шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
14.4.22. проводити аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться Користувачем,
наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
14.4.23. здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи
використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або
технологій, в тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без
безпосереднього контакту з Користувачем;
14.4.24. виконувати вимоги відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, які
відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» виконують функції державного регулювання та
нагляду за ФК, щодо виконання (усунення порушень) вимог законодавства України, що
регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення;
14.4.25. підтверджувати під час проведення верифікації відповідність ідентифікаційних
даних особи Користувача (представника Користувача) відомостям, зазначеним в отриманих
від нього офіційних документах, а також відповідність оформлення офіційних документів
вимогам законодавства України та перевіряти їх чинність (дійсність);
14.4.26. встановлювати, розподіляти шляхом визначення трудовими договорами (у
посадових інструкціях, контрактах тощо) та доводити до відома відповідальних працівників
та інших працівників ФК їх функціональні обов’язки щодо здійснення первинного
фінансового моніторингу, ідентифікації та верифікації Користувача (представника
Користувача), вивчення Користувача, визначення (виявлення) та проведення оцінки ризиків
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму
або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, здійснення моніторингу
ризиків Користувача;
14.5. ФК самостійно здійснює оцінку ризиків своїх Користувачів з урахуванням критеріїв
ризиків, визначених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення
реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування
розповсюдження зброї масового знищення, та суб’єктами державного фінансового
моніторингу, що здійснюють державне регулювання та нагляд за діяльністю ФК, під час
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здійснення їх ідентифікації, а також в інших випадках, передбачених законодавством
України та внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу, і вживати
застережних заходів щодо Користувачів, стосовно яких встановлено високий ризик;
14.5.1. Оцінювання ризиків Користувачів ФК здійснює за відповідними критеріями, зокрема
за типом Користувача, і видом послуг, які Користувач отримує від ФК. ФК зобов’язана
також здійснювати переоцінку ризиків Користувачів, з якими встановлені ділові відносини, а
також в інших випадках, встановлених законодавством України, не рідше ніж один раз на рік
з метою її підтримання в актуальному стані та документувати результати оцінки чи
переоцінки ризиків.
14.5.1.1. Оцінювання ризику за типом Користувача здійснюється, якщо Користувач:
14.5.1.1.1. є національним, іноземним публічним діячем та діячем, що виконує політичні
функції в міжнародних організаціях, його близькою особою або пов’язаною з ним особою
(пов’язаними особами є особи, із якими члени сім’ї національних, іноземних публічних
діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові
або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками
(контролерами) яких є такі діячі або їх члени сім’ї чи особи, із якими такі діячі мають ділові
або особисті зв’язки);
14.5.1.1.2. є Користувачем, щодо якого існують сумніви у достовірності поданих ним
документів або раніше наданих ідентифікаційних даних;
14.5.1.1.3. надає неправдиві ідентифікаційні дані;
14.5.1.1.4. не надає ФК відомостей, передбачених законодавством України та відповідними
внутрішніми документами ФК;
14.5.1.1.5. не відповідає вимогам до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків
та перестраховиків-нерезидентів, що встановлюються Національною комісією, що здійснює
державне регулювання ринків фінансових послуг України;
14.5.1.1.6. є неприбутковою або благодійною організацією (крім благодійних організацій, що
діють під егідою міжнародних організацій);
14.5.1.1.7. надає послуги з обміну валют та/або переказу коштів (крім банківських установ);
14.5.1.1.8. є суб'єктом господарювання, що проводить лотереї та азартні ігри, у тому числі
казино, електронне (віртуальне) казино;
14.5.1.1.9. має структуру, яка ускладнює процес ідентифікації справжнього власника чи
вигодоодержувача;
14.5.1.1.10. є акціонерним товариством, яке здійснило випуск акцій на пред'явника;
14.5.1.1.11. є іноземним підприємством, контроль та керівництво яким здійснюється за
довіреністю;
14.5.1.1.12. є підприємством, про яке з надійних джерел відомо, що воно не знаходиться за
місцем державної реєстрації, не надає передбачену законодавством України звітність та
вартість його чистих активів є меншою від статутного капіталу.
14.5.1.2. Оцінювання ризику за видом послуг, які користувач отримує від ФК, здійснюється
за такими критеріями:
14.5.1.2.1. безпідставне перевищення Користувачем - юридичною особою або фізичною
особою - підприємцем законодавчо встановленої граничної суми зняття готівки (тобто якщо
документи, надані Користувачем суб'єкту, можуть свідчити, що Користувач не має права
отримувати готівку понад встановлені ліміти);
14.5.1.2.2. наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від встановлених
законодавством України та внутрішніми документами ФК щодо таких операцій за змістом
або за строками її проведення;
14.5.1.2.3. внесення особою в раніше узгоджену схему проведення операції (операцій)
безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму
руху коштів або іншого майна, у тому числі неодноразова зміна банківських реквізитів
бенефіціара після надання першого доручення на переведення коштів або індосацію
платіжних документів, надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та
більше рахунки інших осіб;
14.5.1.2.4. представлення особою інформації, яку неможливо перевірити;
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14.5.1.2.5. неможливість встановлення контрагентів особи, прийняття суб'єктом коштів
(платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на місце проживання або
тимчасового перебування іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти
повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з незнаходженням такої іншої
сторони або у зв'язку з її відмовою щодо їх прийняття;
14.5.1.2.6. очевидна невідповідність вхідних/вихідних платежів дійсному призначенню
платежу;
14.5.1.2.7. операція з виплати електронного переказу, у якому відсутня повна інформація про
Ініціатора або Отримувача.
14.6. ФК зобов’язана встановити високий ризик, зокрема, стосовно таких Користувачів:
14.6.1. Користувачів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, у якій не
застосовуються або застосовуються недостатньою мірою рекомендації Групи з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та інших міжнародних
організацій, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
14.6.2. національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції
в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб, факт належності до яких
Користувача або особи, що діє від їх імені, встановлений ФК;
14.6.3. Користувачів, які включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням
терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
14.7. ФК зобов’язана здійснювати до Користувачів високого ризику такі додаткові заходи:
14.7.1. стосовно національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні
функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб
(пов’язаними особами є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів
та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або
особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками
(контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові
або особисті зв’язки):
14.7.1.1. виявляти відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу
факт належності Користувача або особи, що діє від його імені, до зазначеної категорії
Користувачів під час здійснення ідентифікації, верифікації та у процесі їх обслуговування, а
також те, чи є вони кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) або керівниками
юридичних осіб;
14.7.1.2. з дозволу керівника встановлювати ділові відносини з такими особами;
14.7.1.3. до чи під час встановлення ділових відносин вживати заходів для з’ясування джерел
походження коштів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з
інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), що підтверджують джерела
походження їх активів, прав на такі активи тощо;
14.7.1.4. проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта державного
фінансового моніторингу, який згідно із законодавством України виконує функції
державного регулювання та нагляду за ФК, первинний фінансовий моніторинг фінансових
операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є такі особи, у порядку, визначеному
для Користувачів високого ризику;
14.7.1.5. проводити не рідше одного разу на рік уточнення інформації про Користувача.
14.8. ФК зобов’язана, щодо неприбуткових організацій, у тому числі благодійних, вживати
заходів для обмеження ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування
розповсюдження зброї масового знищення, зокрема на підставі рекомендацій відповідного
суб’єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
виконує функції державного регулювання та нагляду за ФК;
14.9. ФК забезпечує здійснення заходів, передбачених законодавством України з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
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фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення своїми
філіями, іншими відокремленими підрозділами та дочірніми підприємствами;
14.10. Керівник та відповідальні працівники ФК, а також інші працівники, залучені до
виконання вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення, у разі порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, несуть відповідальність згідно із законодавством
України.
14.11. Відмова ФК від проведення фінансової операції.
14.11.1. ФК зобов’язана відмовити в проведенні фінансової операції в наступних випадках:
14.11.1.1. у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації Користувача (у тому числі
встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів), є неможливим або якщо у ФК виникає сумнів стосовно того, що особа
виступає від власного імені;
14.11.1.2. відмовляє у проведенні переказу в разі відсутності даних про прізвище, ім’я та (за
наявності) по батькові; місце проживання (або місце перебування Користувача фізичної
особи - резидента чи місце тимчасового перебування Користувача фізичної особи нерезидента в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або
ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та
інших обов’язкових платежів, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України,
в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи
номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків України в електронному безконтактному носії) або дату і місце
народження у випадку здійснення переказу без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи
перевищує 15 000 гривень, але є меншою 150 000 гривень;
14.11.1.3. в разі встановлення факту подання Користувачем під час здійснення ідентифікації
та/або верифікації Користувача (поглибленої перевірки Користувача) недостовірної
інформації або подання інформації з метою введення в оману суб’єкта первинного
фінансового моніторингу;
14.11.2. ФК має право відмовити в проведенні фінансової операції в наступних випадках:
14.11.2.1. у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» підлягає фінансовому моніторингу;
14.11.2.2. в разі ненадання Користувачем необхідних для вивчення Користувачів документів
чи відомостей або встановлення Користувачу неприйнятно високого ризику за результатами
оцінки чи переоцінки ризику.
14.11.3. у випадку відмови, ФК зобов’язана протягом одного робочого дня, але не пізніше
наступного робочого дня з дня відмови, повідомити Спеціально уповноваженому органу про
проведення операцій щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого Користувача,
та про осіб, які мають або мали намір встановити ділові відносини та/або провести фінансові
операції.
14.11.4. ФК в порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового
моніторингу, зобов’язана уточнювати інформацію про Користувача у випадках, визначених
законодавством України.
14.11.5. ФК має право відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування) у
разі, коли Користувач на запит ФК щодо уточнення інформації про Користувача не подав
відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії).
14.11.6. ФК забороняється встановлювати ділові відносини з юридичними чи фізичними
особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної
діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Про спроби встановлення ділових
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відносин такими особами ФК зобов’язана негайно повідомити спеціально уповноважений
орган.
14.11.7. У разі виявлення ФК за результатами внесення змін до переліку осіб, пов’язаних з
провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції,
Користувача (з яким установлені ділові відносини), якого включено до зазначеного переліку,
ФК зобов’язана негайно повідомити спеціально уповноваженому органу про такого
Користувача.
14.12. Зупинення та поновлення проведення фінансової операції.
14.12.1. ФК відповідно до статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» має право зупинити проведення
фінансової операції в разі, якщо:
14.12.1.1. фінансова операція містить ознаки, операцій, що підлягають обов’язковому та
внутрішньому фінансовому моніторингу, відповідно до статей 15 і 16 Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
14.12.1.2. фінансова операція із зарахування чи списання коштів відбувається в результаті
дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України.
14.12.2. ФК зобов’язана зупинити проведення фінансової операції, якщо учасником або
вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб,
пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні
санкції, і в той самий день повідомити про це Спеціально уповноважений орган. Таке
зупинення фінансових операцій здійснюється на два робочих дні з дня зупинення (включно).
14.12.3. ФК зобов’язана зупинити проведення фінансової операції в разі прийняття
Спеціально уповноваженим органом рішення про зупинення видаткових фінансових
операцій та в день отримання, але не пізніше 11 години наступного робочого дня після
отримання відповідного рішення повідомити Спеціально уповноваженому органу про таке
зупинення.
14.12.3.1. У разі зупинення видаткових фінансових операцій прибуткові фінансові операції
не зупиняються. При цьому, ФК в день проведення, але не пізніше 11 години наступного
робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов’язаний повідомити про здійснення
прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій
Спеціально уповноваженому органу.
14.12.4. ФК поновлює проведення фінансових операцій:
14.12.4.1. третього робочого дня з дня зупинення фінансової операції в разі неотримання ФК
протягом строку, передбаченого п. 14.12.2 Правил, рішення Спеціально уповноваженого
органу про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій);
14.12.4.2. наступного робочого дня після дня отримання ФК, протягом строку, зазначеного в
рішенні Спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення відповідних
(відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідно до п. 14.12.2 Правил
або про зупинення видаткової фінансової операції відповідно до п. 14.12.3 Правил,
повідомлення про скасування Спеціально уповноваженим органом такого рішення, але не
пізніше 31 робочого дня з дня зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій);
14.12.4.3. наступного робочого дня після дати закінчення строку зупинення відповідних
фінансових операцій, зазначеної у рішенні спеціально уповноваженого органу про
продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових
операцій);
14.12.4.4. наступного робочого дня після дня отримання ФК доручення Спеціально
уповноваженого органу відповідно до частини п’ятої статті 23 Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» про
поновлення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту
уповноваженого органу іноземної держави.
14.12.5. ФК повідомляє Користувачу у разі його звернення про зупинення фінансової
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операції, якщо строк її зупинення перевищив сім робочих днів.
14.12.6. Перелік осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно
яких застосовано міжнародні санкції, формується у порядку, що визначається Кабінетом
Міністрів України.
14.12.7. З метою здійснення фінансового моніторингу ФК використовує відповідне
програмне забезпечення, яке забезпечує автоматичне виявлення та зупинення безпосередньо
до проведення фінансової операції, що здійснюється на користь або за дорученням
Користувача, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до
переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких
застосовано міжнародні санкції, у процесі здійснення фінансового моніторингу операцій. До
встановлення ФК зазначеного вище програмного забезпечення, протягом 4 місяців з дати
отримання ФК ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків,
ФК зобов’язується забезпечити виконання вимог законодавства України щодо здійснення
фінансового моніторингу шляхом завантаження з офіційного веб-сайту Спеціально
уповноваженого органу переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності
або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, (зміни до нього, перелік осіб зі змінами
до нього на поточну дату) в ручному режимі (з прив’язкою до реального часу здійснення
фінансових операцій) у файлах форматів XML та PDF за структурою та реквізитами,
визначеними в Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу
переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких
застосовано міжнародні санкції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
05.05.2016 №475, та здійснення перевірки відповідності/невідповідності ідентифікаційних
даних учасників операції відомостям з вищевказаного переліку осіб. ФК зобов’язана в
порядку визначеному законодавством України та внутрішніми документами, що
регулюються порядок здійснення внутрішнього фінансового моніторингу, ознайомлювати
працівників з оновленим переліком осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності
або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, (зміни до нього, перелік осіб зі змінами
до нього на поточну дату)
14.12.8. Зупинення фінансових операцій не є підставою для виникнення цивільно-правової
відповідальності ФК та його посадових осіб за порушення умов відповідних правочинів.
14.13. ФК надає послуги з переказу коштів лише після проведення ідентифікації та
верифікації особи Користувачів та вигодоодержувачів в порядку, визначеному Розділом 8
цих правил.
14.14. ФК зобов'язана інформувати Платників щодо встановлених обмежень на здійснення
переказів засобами АРМів ПНФП, Публічних та укладених у інший спосіб договорів та
інтерфейсу терміналів самообслуговування.
14.15. Апаратно-програмними
комплексами
ФК,
АРМів
та/або
терміналів
самообслуговування, ПНФП та автоматизованої системи ПЦ ФК забезпечується
автоматичний контроль встановлених обмежень щодо переказу коштів та граничних сум
переказу. При спробі здійснити платіж в іншій валюті, чи на суму, що перевищує
встановлену та/або ненадання Користувачем передбачених Правилами відомостей, в переказі
коштів Платнику відмовляється.
14.16. ФК повинна забезпечити, щоб документи, дані чи інформація, зібрані в рамках
процесу заходів належної перевірки Користувача, постійно оновлювалися шляхом
проведення оглядів існуючих записів, зокрема, для більш високої категорії ризику
Користувачів.
14.17. З метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ФК витребовує
в Користувача - юридичної особи інформацію та/або документи, що підтверджують
наявність структури власності такого Користувача.
14.18. На виконання положень Рекомендації FATF 16 «Грошові перекази» ФК зобов’язується
забезпечити, щоб під час національних переказів коштів, інформація, яка супроводжує
переказ коштів, включала відомості про Ініціатора/Отримувача як передбачено для
транскордонних переказів коштів, якщо тільки ця інформація не може стати доступною для
фінансової установи-одержувача та відповідних органів іншим чином. Зокрема, у випадку
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здійснення операції на суму, яка дорівнює або більша 15 000, 00 (п’ятнадцять тисяч) гривень,
обов’язковим є забезпечення необхідною та чіткою інформацією відповідно до Розділів 8 та
14 цих Правил.
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15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ
ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
15.1. Працівники ФК, до посадових обов'язків яких належить безпосередня робота з
Користувачами по здійсненню операцій з переказу коштів, несуть відповідальність,
встановлену їх посадовими інструкціями у відповідності із вимогами трудового
законодавства України чи кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального
кодексу України.
15.2. Працівники ФК, виконуючи свої обов'язки щодо роботи з Користувачем при здійсненні
операцій з переказу коштів, зобов'язані чітко виконувати обов'язки, що передбачені цими
Правилами та узгоджувати свої дії з нормами законодавства України.
15.3. За неналежне виконання своїх обов'язків посадові особи ФК, що приймають участь у
здійсненні операцій з переказу коштів, несуть дисциплінарну відповідальність згідно з
вимогами трудового законодавства України, шляхом накладення стягнення у вигляді догани
чи звільнення та/або матеріальну відповідальність у встановленому законодавством України
порядку.
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16. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА
16.1. Терміни, які використовуються в цьому Розділі Правил, вживаються в наступному
значенні:
16.1.1. Агент з поповнення - юридична особа, що перебуває, згідно законодавства України,
на загальній системі оподаткування, яка на підставі агентського договору з банкомемітентом електронних грошей, здійснює функцію надання засобів поповнення
електронними грошима електронних пристроїв.
16.1.2. Агент з розповсюдження - юридична особа, що перебуває, згідно законодавства
України, на загальній системі оподаткування, яка на підставі агентського договору з банкомемітентом електронних грошей, здійснює розповсюдження електронних грошей серед
Користувачів в обмін на готівку або кошти в безготівковій формі.
16.1.3. Агент з розрахунків – виключно банк або небанківська фінансова установа, що має
ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків, та на підставі агентського договору з банком-емітентом електронних
грошей здійснює приймання електронних грошей від Користувачів - фізичних осіб в обмін
на готівку або кошти в безготівковій формі, а від Торговців, Агентів з розповсюдження,
Користувачів - суб'єктів господарювання - виключно в обмін на кошти в безготівковій формі.
Агент з розрахунків не має права передавати свої повноваження за агентським договором
іншим суб’єктам господарювання.
16.1.4. Банк-емітент електронних грошей (Емітент) - банк-резидент, що здійснює випуск
електронних грошей і бере на себе зобов'язання з їх погашення.
16.1.5. Використання електронних грошей - сукупність відносин між Емітентом,
Оператором, Агентами, Торговцями та Користувачами щодо здійснення випуску,
розповсюдження, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей та поповнення
електронними грошима електронних пристроїв.
16.1.6. Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої,
приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим
зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.
16.1.7. Електронний гаманець - обліковий запис у базі даних банку-емітента електронних
грошей, що містить дані про суму електронних грошей, які знаходяться в розпорядженні
Емітента, Оператора, Агентів, Торговців та Користувачів.
16.1.8. Електронний пристрій - чип, що міститься на пластиковій картці або на іншому
носії, пам'ять комп'ютера тощо, які використовуються для зберігання електронних грошей.
16.1.9. Користувач - фізична особа або суб’єкт господарювання, який є власником
електронних грошей і має право використовувати їх для придбання товарів і здійснення
переказів електронних грошей з урахуванням обмежень, встановлених законодавством
України та цими Правилами.
16.1.10. Ліміт - максимально можлива сума електронних грошей в одному електронному
гаманці Користувача, та/або максимально можлива сума операції з електронними грошима,
що здійснюється Користувачем, зокрема:
16.1.10.1. сума електронних грошей на електронному пристрої, який не може
поповнюватися, не повинна перевищувати 4000 гривень;
16.1.10.2. сума електронних грошей на електронному пристрої, який може поповнюватися,
не повинна перевищувати 14000 гривень;
16.1.10.3. Користувачі - фізичні особи мають право переказувати електронні гроші іншим
Користувачам - фізичним особам з використанням наперед оплачених карток у сумі до 500
гривень на день та не більше 4 000 гривень протягом одного місяця.
16.1.11. Оператор - юридична особа, яка на підставі договору, укладеного з банкомемітентом електронних грошей, виконує операційні та інші технологічні функції, що
забезпечують використання електронних грошей, та внесена Національним банком України
до Реєстру.
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16.1.12. Погашення електронних грошей - операція з вилучення електронних грошей з
використання з одночасним наданням їх пред'явникові коштів у готівковій або безготівковій
формі.
16.1.13. Товар - продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші
немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання).
16.1.14. Торговець - суб’єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства
України, який на підставі договору з банком-емітентом електронних грошей, приймає
електронні гроші як засіб платежу за товари.
Інші терміни, які використовуються в цьому Розділі, вживаються в значеннях, наведених у
законах України, нормативно-правових актах Національного банку України, а також інших
Розділах цих Правил.
16.2. Види послуг, які надає ФК у сфері використання електронних грошей, передбачені
пунктом 1.7. цих Правил.
16.3. Порядок здійснення ФК операцій з електронними грошима регулюється
законодавством України, цими Правилами (особливості здійснення операцій з електронними
грошима встановлені Розділом 16 Правил, інші Розділи Правил регулюють здійснення таких
операцій в частині, що не суперечить положенням, викладеним у Розділі 16 Правил), а також
правилами використання електронних грошей банку-емітента, узгодженими з Національним
банком України, умовами агентського договору, укладеного між ФК та цим банкомемітентом.
16.4. ФК проводить операції з електронними грошима на підставі агентських договорів із
банком-емітентом електронних грошей.
16.5. За результатами здійснення операцій з електронними грошима ФК має право
отримувати комісійну винагороду, розмір якої встановлюється агентським договором з
банком-емітентом електронних грошей.
16.6. Обов'язки ФК як Агента з розрахунків:
16.6.1. приймати електронні гроші від Користувачів - фізичних осіб в обмін на готівку або
кошти в безготівковій формі, а від суб’єктів господарювання – виключно в обмін на кошти в
безготівковій формі;
16.6.2. надавати Користувачам та Торговцям повну інформацію щодо сум комісій та інших
зборів за здійснення операції з електронними грошима до моменту здійснення перерахування
ними електронних грошей в обмін на готівку та/або кошти в безготівковій формі;
16.6.3. дотримуватись вимог та процедур здійснення операцій з електронними грошима,
визначених законодавством України, цими Правилами та агентським договором, укладеним
із відповідним банком-емітентом електронних грошей;
16.6.4. здійснювати заходи фінансового моніторингу з метою виявлення, запобігання,
перешкоджання та протидії шахрайству при здійсненні операцій з електронними грошима, а
також легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, у порядку,
передбаченому Розділом 14 цих Правил.
16.7. Обов’язки ФК як Агента з поповнення:
16.7.1. надавати на оплатній основі засоби поповнення електронними грошима електронних
пристроїв;
16.7.2. дотримуватись вимог та процедур здійснення операцій з електронними грошима,
визначених законодавством України та правилами використання електронних грошей банкуемітента, узгодженими з Національним банком України;
16.7.3. здійснювати заходи фінансового моніторингу з метою виявлення, запобігання,
перешкоджання та протидії шахрайству при здійсненні операцій з засобами поповнення, а
також легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, у порядку,
передбаченому Розділом 14 цих Правил;
16.7.4. надавати Користувачам повну інформацію щодо тарифів, правил здійснення операцій
з електронними грошима, сум комісій та інших зборів за здійснення операцій з засобами
поповнення до моменту внесення ними готівкових та/або перерахування безготівкових
58

коштів для одержання засобів поповнення.
16.8. Обов’язки ФК як Агента з розповсюдження:
16.8.1. розповсюджувати та передавати електронні гроші банку-емітента електронних
грошей, з яким укладено агентський договір;
16.8.2. зараховувати електронні гроші на електронний гаманець Користувача при отриманні
від Користувача готівкових або безготівкових коштів у межах ліміту, визначеного
законодавством України;
16.8.3. дотримуватись вимог та процедур здійснення операцій з електронними грошима,
визначених законодавством України та правилами використання електронних грошей банкуемітента, узгодженими з Національним банком України;
16.8.4. здійснювати заходи фінансового моніторингу з метою виявлення, запобігання,
перешкоджання та протидії шахрайству при здійсненні операцій з електронними грошима, а
також легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, у порядку,
передбаченому Розділом 14 цих Правил;
16.8.5. надавати Користувачам повну інформацію щодо тарифів, правил здійснення операцій
з електронними грошима, сум комісій та інших зборів за здійснення операцій з електронними
грошима до моменту внесення ними готівкових та/або перерахування безготівкових коштів
для обміну на електронні гроші банку-емітента електронних грошей.
16.9. З метою набуття статусу Агента (Агента з поповнення, Агента з розповсюдження,
Агента з розрахунків) ФК:
16.9.1. надає банку-емітенту електронних грошей інформацію щодо свого найменування,
посади, прізвища, імені та по батькові керівника, адреси, контактних номерів телефонів;
16.9.2. підтверджує згоду з умовами узгоджених Національним Банком України правил
використання електронних грошей відповідного банку-емітента електронних грошей;
16.9.3. укладає з банком-емітентом електронних грошей агентський договір.
16.10. Порядок приймання ФК електронних грошей від Користувачів в обмін на кошти в
безготівковій формі.
16.10.1. Дані про можливість здійснення обміну електронних грошей на кошти в
безготівковій формі та умови здійснення такого обміну (графік роботи, час здійснення
операції, комісійна винагорода) ФК розміщує на своєму веб-сайті або на веб-сайті банкуемітента електронних грошей.
16.10.2. Для здійснення передачі ФК електронних грошей в обмін на кошти в безготівковій
формі Користувач формує засобами терміналу самообслуговування, веб-переглядача (через
веб-сайт ФК чи веб-сайт банку-емітента електронних грошей) електронну заявку (Додаток 10
до Правил), яка містить наступну інформацію:
 прізвище, ім'я та по батькові Користувача;
 ідентифікатор електронного гаманця Користувача;
 код доступу (пін-код) до даного електронного гаманця в зашифрованому вигляді;
 вид операції;
 найменування банку, код банку та номер власного поточного рахунку в банку, на який
будуть перераховані кошти в безготівковій формі;
 сума коштів у безготівковій формі, яка повинна бути перерахована в обмін на електронні
гроші;
 дата й час заповнення заявки;
 інші відомості, встановлені агентським договором ФК з банком-емітентом електронних
грошей.
16.10.3. Така заявка блокує зазначену в ній суму електронних грошей на гаманці
Користувача та передається ФК для акцепту, який здійснюється протягом 3-х годин.
16.10.4. Якщо ФК готова здійснити таку операцію, вона акцептує заявку й заблоковані гроші
переказуються з гаманця Користувача на гаманець ФК й блокуються до внесення ФК
підтвердження про виконання переказу коштів у безготівковій формі на поточний рахунок
Користувача.
16.10.5. Інформація про стан кожної заявки на передачу електронних грошей від
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Користувача до ФК в обмін на кошти в безготівковій формі доступна як Користувачу, так і
ФК.
16.10.6. За результатами приймання ФК електронних грошей від Користувачів в обмін на
кошти в безготівковій формі Користувачу, за його бажанням, видається належним чином
оформлена квитанція (Додаток 11 до Правил), яка може бути оформлена як у паперовому
вигляді, так і направлена Користувачу засобами електронної пошти.
16.11. Приймання ФК електронних грошей від Користувачів - фізичних осіб в обмін на
готівку.
16.11.1. Приймання ФК електронних грошей від Користувачів - фізичних осіб проводиться в
обмін на готівку згідно заявки Користувача - фізичної особи (Додаток 12 до Правил). Дані
про можливість здійснення обміну на готівку та умови (графік роботи, комісійна винагорода
Агента, місце розташування каси) ФК розміщує на своєму веб-сайті або на веб-сайті банкуемітента електронних грошей.
16.11.3. Для здійснення передачі ФК електронних грошей в обмін на готівку Користувач –
фізична особа формує засобами терміналу самообслуговування, веб-переглядача (через вебсайт ФК чи веб-сайт банку-емітента електронних грошей) електронну заявку (Додаток 12 до
Правил), яка містить наступну інформацію:
 прізвище, ім'я та по батькові Користувача;
 ідентифікатор електронного гаманця Користувача;
 код доступу (пін-код) до даного електронного гаманця в зашифрованому вигляді;
 вид операції;
 сума електронних грошей, яка повинна бути перерахована ФК в обмін на готівку;
 реквізити ПНФП, через який Користувач бажає отримати готівку;
 дата й час заповнення заявки;
 інші відомості, встановлені агентським договором ФК із банком-емітентом електронних
грошей.
16.11.4. Після належної ідентифікації та підтвердження коду доступу (пін-коду) до
електронного гаманця Користувача - фізичної особи, така заявка блокує вказану в ній суму
електронних грошей на гаманці Користувача - фізичної особи та передається ФК для
акцепту.
16.11.5. Якщо ФК готова здійснити таку операцію, вона акцептує заявку й заблоковані гроші
переказуються з гаманця Користувача - фізичної особи на гаманець ФК й блокуються до
внесення ФК підтвердження про виконання операції з видачі готівки Користувачу - фізичній
особі.
16.11.6. Стан кожної заявки на передачу електронних грошей від Користувача - фізичної
особи ФК в обмін на готівкові кошти доступний Користувачу - фізичній особі та ФК.
16.11.7. Якщо Користувач - фізична особа не отримав протягом 3-х робочих днів готівку, ФК
повинна не пізніше 2-х наступних робочих днів повернути списані електронні гроші на
електронний гаманець такого Користувача – фізичної особи.
16.11.8. За результатами приймання ФК електронних грошей від Користувачів в обмін на
готівку Користувачу, видається належним чином оформлена квитанція (Додаток 13 до
Правил), яка може бути оформлена як у паперовому вигляді, так і направлена Користувачу
засобами електронної пошти.
16.12. Приймання ФК електронних грошей від Торговців в обмін на кошти в безготівковій
формі.
16.12.1. Приймання електронних грошей від Торговців проводиться виключно в обмін на
безготівкові кошти згідно заявки Торговця, а також лише після укладення відповідного
договору між ФК та Торговцем.
16.12.2. Для укладення договору Торговець зобов'язаний надати Агенту з розрахунків
наступні документи:
16.12.2.1. нотаріально завірену копію Статуту (для юридичних осіб);
16.12.2.2. нотаріально завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
16.12.2.3. наказ про призначення керівника (для юридичних осіб);
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16.12.2.4. довіреність на уповноваженого представника Торговця (якщо договір підписується
таким представником).
16.12.3. Дані про можливість здійснення обміну на кошти в безготівковій формі та умови
здійснення такого обміну ФК (графік роботи, комісійна винагорода тощо) розміщуються на
веб-сайті ФК.
16.12.4. Для здійснення передачі ФК електронних грошей в обмін на кошти в безготівковій
формі Торговець формує засобами терміналу самообслуговування, веб-переглядача (через
веб-сайт ФК чи веб-сайт банку-емітента електронних грошей) електронну заявку, яка містить
наступну інформацію:
16.12.4.1. ідентифікатор електронного гаманця Торговця;
16.12.4.2. код доступу (пін-код) до електронного гаманця Торговця в зашифрованому
вигляді;
16.12.4.3. прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена Торговцем на здійснення
операцій з електронним гаманцем;
16.12.4.4. номер поточного рахунку та реквізити банку Торговця;
16.12.4.5. сума, яка повинна бути перерахована в обмін на кошти в безготівковій формі.
16.12.5. Така заявка блокує вказану в ній суму електронних грошей на гаманці Торговця та
передається ФК для акцепту. Якщо ФК готова здійснити таку операцію, вона акцептує
заявку, і заблоковані гроші переказуються з гаманця Торговця на гаманець ФК й блокуються
до внесення ФК підтвердження про виконання переказу коштів у безготівковій формі на
поточний рахунок Торговця. Стан кожної заявки на передачу електронних грошей від
Торговця до ФК в обмін на кошти в безготівковій формі доступний як Торговцю так і ФК.
16.13. Погашення електронних грошей ФК банком-емітентом електронних грошей.
16.13.1. З метою погашення електронних грошей ФК заповнює електронну заявку (Додаток
14 до Правил) на погашення з обов’язковим зазначенням реквізитів власного поточного
рахунку, на який мають бути зараховані кошти в національній валюті.
16.13.2. В електронній заявці ФК зазначає:
16.13.2.1. реквізити ФК;
16.13.2.2. реквізити банку-емітента електронних грошей;
16.13.2.3. ідентифікатор електронного гаманця ФК;
16.13.2.4. код доступу (пін-код) до електронного гаманця ФК в зашифрованому вигляді;
16.13.2.5. вид операції;
16.13.2.6. найменування банку, код банку та номер власного поточного рахунку в банку, на
який будуть перераховані кошти в безготівковій формі;
16.13.2.7. сума операції;
16.13.2.8. дата й час заповнення заявки;
16.13.2.9. інші відомості.
16.13.3. Після отримання такої заявки банк-емітент електронних грошей протягом одного
робочого дня списує з електронного гаманця ФК електронні гроші та перераховує кошти в
національній валюті, за вирахуванням комісійної винагороди за погашення електронних
грошей, на поточний рахунок ФК.
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16.14. Інформаційна безпека.
16.14.1. Схема інформаційних та грошових потоків під час передачі ФК Користувачем
електронних грошей в обмін на готівку або на кошти в безготівковій формі:

Пояснення до Схеми 16.14.1:
16.14.1.1. Формування Користувачем електронної заявки на передачу ФК електронних
грошей в обмін на готівку або на кошти в безготівковій формі.
16.14.1.2. Обмін інформацією між ПНФП ФК, терміналом самообслуговування, вебпереглядачем та АПК ФК.
16.14.1.3. Обмін інформацією між компонентами АПК ФК.
16.14.1.4. Обмін інформацією АПК ФК з банком-емітентом електронних грошей та
обслуговуючим банком ФК.
16.14.1.5. Взаєморозрахунки між банком-емітентом електронних грошей та обслуговуючим
банком ФК.
16.14.1.6. Передача готівки з обслуговуючого банку ФК до ПНФП ФК.
16.14.1.7. Виплата готівки Користувачу.
16.14.1.8. Переказ коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Користувача.
16.14.2. Схема інформаційних та грошових потоків під час передачі ФК Торговцем
електронних грошей в обмін на кошти в безготівковій формі:
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Пояснення до Схеми 16.14.2:
16.14.2.1. Формування Торговцем електронної заявки на передачу ФК електронних грошей в
обмін на кошти в безготівковій формі.
16.14.2.2. Обмін інформацією між ПНФП ФК, терміналом самообслуговування, вебпереглядачем та АПК ФК.
16.14.2.3. Обмін інформацією між компонентами АПК ФК.
16.14.2.4. Обмін інформацією АПК ФК з банком-емітентом електронних грошей та
обслуговуючим банком ФК.
16.14.2.5. Взаєморозрахунки між банком-емітентом електронних грошей та обслуговуючим
банком ФК.
16.14.2.6. Переказ коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Торговця.
16.14.3. Для здійснення операцій із електронними грошима ФК використовує клієнтське
програмне забезпечення (далі - клієнтське ПЗ) банку-емітента електронних грошей, із яким
ФК укладено агентський договір, через яке АПК ФК з’єднується з апаратно-програмним
комплексом (далі – АПК) банку-емітента електронних грошей.
16.14.4. Клієнтське ПЗ встановлюється на кожен термінал самообслуговування ФК, за
допомогою яких ФК здійснює операції з електронними грошима.
16.14.5. 3 метою обмеження доступу до інформації АПК банку-емітента електронних грошей
ФК використовує процедуру сесійної реєстрації відповідальних працівників ФК за
допомогою клієнтського ПЗ за унікальним ім'ям кожного відповідального працівника,
зареєстрованим у АПК банку-емітента електронних грошей (далі - логін), захищеного не
менше як 8-ми символьним буквено-цифровим паролем.
16.14.6. Реєстрація логінів відповідальних працівників ФК в АПК банку-емітента
електронних грошей здійснюється уповноваженим на реєстрацію працівником ФК.
16.14.7. Уповноважений на реєстрацію працівник ФК вносить до АПК банку-емітента
електронних грошей обов'язкові дані відповідального працівника ФК, а саме: прізвище, ім'я
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та по батькові, посаду та місце роботи, телефон, адресу електронної пошти, що буде
використовувати відповідальний працівник ФК, встановлює його рівень доступу до засобів
та інформації, а також права на проведення операцій у АПК банку-емітента електронних
грошей.
16.14.8. Засоби АПК банку-емітента електронних грошей забезпечують виключну
конфіденційність паролів на логіни відповідальних працівників ФК та неможливість
розкриття паролів будь-ким із відповідальних працівників ФК, у т.ч. уповноваженим на
реєстрацію працівником ФК, наступним чином:
а) після реєстрації логіну та введення паролю перший раз, клієнтське ПЗ виконує
обрахування хешу введеного паролю за алгоритмом SHA-1 та передачу хешу до АПК банкуемітента електронних грошей;
б) в АПК банку-емітента електронних грошей реєструється відповідність значень результатів
обрахування хеш-функцій зареєстрованим логінам.
16.14.9. Автентифікація відповідальних працівників ФК в АПК банку-емітента електронних
грошей відбувається за наступним механізмом:
а) для проведення автентифікації в АПК банку-емітента електронних грошей відповідальний
працівник ФК вводить логін та пароль;
б) клієнтське ПЗ передає до АПК банку-емітента електронних грошей логін;
в) АПК банку-емітента електронних грошей після отримання запиту на автентифікацію
відповідального працівника ФК, передає на клієнтське ПЗ набір випадкових 256 байт,
згенерованих на AПК банку-емітента електронних грошей;
г) клієнтське ПЗ хешує отриманий набір байт, конкатенований з введеним паролем за
алгоритмом SHA-1, та відправляє логін і хешовані дані на АПК банку-емітента електронних
грошей;
д) АПК банку-емітента електронних грошей проводить аналогічні дії з паролем, що
зберігається на сервері. Якщо обидва хеші співпадають, то АПК банку-емітента електронних
грошей повідомляє на клієнтське ПЗ про успішну автентифікацію.
16.14.10. Паролі на логіни у АПК банку-емітента електронних грошей підлягають зміні
кожні 90 днів відповідальними працівниками ФК за допомогою засобів АПК банку-емітента
електронних грошей після проходження реєстрації в АПК банку-емітента електронних
грошей за логіном із діючим паролем. АПК банку-емітента електронних грошей відмовляє в
реєстрації відповідальних працівників ФК при використанні логіну з простроченим паролем.
16.14.11. Втрачений або прострочений пароль на логін відповідального працівника ФК не
підлягає поновленню. Пароль може бути тільки замінено на новий уповноваженим на
реєстрацію працівником ФК та передано відповідальному працівнику ФК.
16.14.12. Після отримання нового паролю на зареєстрований логін або заміни втраченого
паролю, відповідальний працівник ФК зобов'язаний його змінити до проведення будь-яких
операцій в АПК банку-емітента електронних грошей після першої реєстрації.
16.14.13. Відповідальні працівники ФК проходять процедуру реєстрації в АПК банкуемітента електронних грошей щоразу при завантаженні клієнтського ПЗ та для початку сесії.
16.14.14. Реєстрація в АПК банку-емітента електронних грошей здійснюється шляхом
введення логіну та паролю в клієнтському ПЗ та у випадку успішної перевірки засобами
АПК банку-емітента електронних грошей дозволяє отримати доступ до інформації АПК
банку-емітента електронних грошей, проведення операцій в межах посадових обов’язків,
визначених для даного відповідального працівника ФК за допомогою клієнтського ПЗ
протягом однієї сесії з моменту реєстрації (початку сесії) до закриття сесії.
16.14.15. Сесією вважається проміжок часу безперервної роботи в АПК банку-емітента
електронних грошей з моменту реєстрації та початку роботи до завершення роботи та
закриття клієнтського ПЗ. Сесія закривається у випадку неотримання АПК банку-емітента
електронних грошей запитів відповідального працівника ФК протягом 15 хвилин або
завершення роботи клієнтського ПЗ.
16.14.16. Для захисту обміну інформацією відповідальних працівників ФК з АПК банкуемітента електронних грошей використовуються засоби криптографічного захисту
інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за
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результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації та мають
експертний висновок, виданий Державною службою спеціального зв’язку та захисту
інформації (використовується ПЗ “ІІТ Користувач ЦСК1” виробництва ТОВ «Інститут
інформаційних технологій» експертний висновок ДССЗЗІ України №05/02/02-4895 від
27.12.2013 року – Додаток №7 до цих Правил).
16.14.17. Обмін даними між ПС та ПЦ ФК (на схемі інформаційній потік номер 4)
відбувається через Мережевий екран CISCO ASA 5515-X (експертний висновок ДССЗЗІ
України №453 від 13.08.2013 року – Додаток 9 до Правил) по зашифрованому каналу.
Порядок шифрування визначається відповідним договором між ФК та банком-емітентом
електронних грошей. Усі електронні документи що передаються від ПЦ ФК до банкуемітента засвідчуються ЕЦП, що накладається з використанням бібліотеки ПЗ “ІІТ
Користувач ЦСК1” виробництва ТОВ «Інститут інформаційних технологій» (експертний
висновок ДССЗЗІ України №05/02/02-4895 від 27.12.2013 року – Додаток №7 до цих
Правил).
16.14.18. Новий сесійний ключ генерується при кожній реєстрації відповідального
працівника ФК в АПК банку-емітента електронних грошей за допомогою клієнтського ПЗ
шляхом введення логіну та паролю та змінюється при наступній реєстрації або після
проведення відповідальним працівником ФК 100 операцій в АПК банку-емітента
електронних грошей, у залежності від того, що наступить раніше.
16.14.19. Обмін електронними звітами та іншими електронними документами здійснюється
із використанням електронного цифрового підпису.
16.14.20. Генерація ключів ЕЦП здійснюється відповідальних працівників ФК, за допомогою
клієнтського ПЗ “ІІТ Користувач ЦСК1” виробництва ТОВ «Інститут інформаційних
технологій» (експертний висновок ДССЗЗІ України №05/02/02-4895 від 27.12.2013 року –
Додаток №7 до цих Правил). Зберігання ключів реалізовано із застосуванням надійного
засобу криптографічного захисту інформації "Кристал1" виробництва ТОВ «Інститут
інформаційних технологій» (експертний висновок ДССЗЗІ України №05/02/02-5541 від
26.12.2012 року – Додаток 8 до Правил).
16.14.21. 3 метою забезпечення захисту при передачі сесійного ключа використовуються
засоби криптографічної системи захисту інформації, які мають експертний висновок,
виданий Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації (експертний
висновок ДССЗЗІ України №05/02/02-4895 від 27.12.2013 року – Додаток №9 до цих
Правил).
16.15. Управління ризиками під час здійснення ФК операцій з електронними грошима
16.15.1. Управління ризиками, притаманними для здійснення операцій ФК з електронними
грошима здійснюється відповідно до пункту 17.11 Правил, а також відповідно до Розділу 7
Правил в частині, що не суперечить пункту 17.11 Правил. Основні види ризиків, що можуть
виникати під час здійснення операцій з електронними грошима, поділяються на: системні,
фінансові (кредиті та ризики ліквідності), правові (юридичні), операційні та ринкові.
16.15.2. Системні ризики.
16.15.2.1. Системний ризик — ризик, що виникає в результаті збоїв, відмов у роботі
Клієнтського ПЗ, яке забезпечує доступ до АПК банку-емітента електронних грошей, та
призводять до втрати або модифікації фінансової інформації та пов'язані з помилками під час
обрання та реалізації концепції побудови роботи в системі електронних грошей.
16.15.2.2. Заходи для мінімізації системних ризиків:
16.15.2.2.1. побудова інфраструктури електронних грошей, відкритої для подальшої її
модернізації та розвитку з урахуванням вимог державних та міжнародних стандартів;
16.15.2.2.2. побудова високонадійної системи забезпечення інформаційної безпеки
електронних грошей;
16.15.2.2.3. організація та проведення постійного моніторингу (протоколювання основних
подій, що виникають під час проведення операцій з електронними грошима).
16.15.3. Фінансові ризики
16.15.3.1. Фінансові ризики — ризики, що виникають у результаті того, що одна із сторін не
виконала своїх фінансових зобов'язань щодо інших учасників розрахунків. Фінансові ризики
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включають кредитні ризики та ризики ліквідності.
16.15.3.2. Кредитні ризики — ризики невиконання зобов'язань однією стороною за
договором і виникнення, у зв'язку з цим, в іншої сторони фінансових збитків. Кредитні
ризики тією чи іншою мірою супроводжують всі активні (а не лише кредитні) операції.
16.15.3.3. Ризики ліквідності — ризики, спричинені невпевненістю в майбутній швидкій
реалізації того чи іншого активу за передбачену ціну.
16.15.3.4. Заходи для мінімізації фінансових ризиків:
16.15.3.4.1. обмеження обсягів розрахунків шляхом застосування відповідних лімітів щодо
обмеження виконання фінансових операцій та оперативне керування цими лімітами;
16.15.3.4.2. обов'язкове виконання ФК своїх зобов'язань згідно з укладеними договорами;
16.15.3.4.3. дотримання вимог законодавства України та цих Правил щодо виконання
фінансових операцій та термінів перерахування коштів;
16.15.3.4.4. ефективне застосування діючих та створення нових механізмів щодо
підтримання поточної ліквідності ФК;
16.15.3.4.5. необхідність від стеження стану розривів між потоками активів і пасивів за
термінами;
16.15.3.4.6. підтримка коефіцієнта загальної ліквідності (відношення оборотних активів,
включаючи витрати майбутніх періодів, до суми поточних зобов'язань, включаючи доходи
майбутніх періодів);
16.15.3.4.7. на кожен електронний гаманець Користувача електронних грошей
встановлюється Ліміт.
16.15.4. Правові ризики.
16.15.4.1. Правові ризики — ризики, що виникають у результаті відсутності досконалого
механізму вирішення конфліктних ситуацій й призводять до невирішених спорів між
учасниками правовідносин..
16.15.4.2. Заходи для мінімізації правових ризиків:
16.15.4.2.1. постійний моніторинг законодавства України та приведення документів ФК, які
регулюють порядок здійснення операцій з електронними грошима, до його вимог;
16.15.4.2.2. неухильне виконання ФК договірних взаємовідносин у сфері електронних
грошей.
16.15.5. Операційні ризики.
16.15.5.1. Операційні ризики — ризики, пов'язані з порушеннями технології, правил
здійснення операцій з електронними грошима, а також у результаті дії форс-мажорних
обставин.
16.15.5.2. Заходи для мінімізації операційних ризиків:
16.15.5.2.1. постійне приведення своїх внутрішніх документів, а також технологічних
інструкцій у відповідність до вимог законодавства України та правил відповідного банкуемітента електронних грошей, із яким ФК уклало агентський договір;
16.15.5.2.2. навчання працівників ФК та контроль за виконанням ними своїх посадових
інструкцій і цих Правил;
16.15.5.2.3. застосування надійних програмно-технічних засобів, які мають експертні
висновки у сфері криптографічного захисту інформації.
16.15.6. Ринкові ризики.
16.15.6.1. Ринкові ризики - ризики при зміні конкурентоспроможності послуг, що надаються
банком-емітентом електронних грошей.
16.15.6.2. Заходи для мінімізації ринкових ризиків:
16.15.6.2.1. розроблення та подання банку-емітенту електронних грошей пропозицій щодо
спрощення процедури укладення агентського договору з банком-емітентом електронних
грошей;
16.15.6.2.2. проведення маркетингових заходів;
16.15.6.2.3. поліпшення ФК якості своїх послуг.
ФК несе відповідальність за свої фінансові, операційні, правові та ринкові ризики самостійно
та управляє ними.
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17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
17.1. Ці Правила вступають в силу з моменту їх затвердження керівником ФК та отримання
ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків в Національному
банку України.
17.2. У Правила можуть бути внесені зміни, які затверджуються керівником ФК та
погоджуються Національним банком України, відповідно до законодавства України.
17.3. У разі невідповідності будь - якої частини цих Правил чинному законодавству України,
у тому числі у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, ці Правила будуть діяти лише
в тій частині, що не суперечить законодавству України.
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Додаток № 1
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
«___»_________________20__р.

м. _________

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______________________»
(ідентифікаційний
код
___________),
яке
знаходиться
за
адресою:
_______________________________________ (далі за текстом - «Фінансова установа»), що
діє на підставі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії __ № _________ та
ліцензії на здійснення переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків серії __
№
_________,,
в
особі
Директора
______________________________________________________, який діє на підставі Статуту,
з одного боку,
та _____________________________________________,
(далі
за
текстом
«Отримувач»)
(вказати найменування, місцезнаходження та реквізити сторони або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу)
_________________________________________, який діє на підставі Статуту, з другого боку,
(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові )
(разом «Сторони», а кожна окремо - «Сторона») уклали цей Договір про переказ коштів
(далі за текстом - «Договір) про наступне.
У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:
Автоматизоване робоче місце ПНФП (надалі – АРМ ПНФП) – програмно-технічний
комплекс, до складу якого входить технічне, мережеве, комунікаційне обладнання та
програмне забезпечення, за допомогою якого забезпечується виконання функцій Фінансової
установи щодо:
- формування первинних паперових та електронних документів на переказ коштів, що
ініційовані Платниками в пунктах надання фінансових послуг облік первинних і зведених
касових операцій;
- оброблення інформації за операціями переказу коштів;
Ініціатор (Платник) – фізична особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів або яка
ініціює переказ шляхом подання до Фінансової установи документа на переказ готівки разом
з відповідною сумою коштів;
Платіж - кошти, що сплачуються Платником за товари, роботи, послуги Отримувача.
Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність
відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів;
Пункт надання фінансових послуг (надалі - ПНФП) – обладнане АРМами відповідальних
працівників та/або терміналами самообслуговування приміщення або відокремлена частина
приміщення, яке взяте на облік Фінансової установи і яке використовується Фінансовою
установою для приймання готівки, з метою її переказу Отримувачам або видачі готівки
Отримувачам - фізичним особам за переказами; Операційний день - частина робочого дня
Фінансової установи, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на
відкликання та можна, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та
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виконання. Реєстр платежів - ієрархічно побудована база даних за певний період часу у
вигляді електронних таблиць, що містять інформацію про кожну трансакцію, тобто про дату,
місце і час внесення коштів, суму до переказу, ідентифікацію Платника й Отримувача тощо.
Термінал самообслуговування (програмно-технічний комплекс самообслуговування) –
технічний пристрій, який дає змогу Користувачеві Ініціатору здійснити операції з
ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними
можливостями цього пристрою.
Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Правилах переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП» та
відповідно до законодавства України.
1. Предмет договору
1.1. За цим Договором Отримувач доручає, а Фінансова установа приймає кошти в сумі
______ (________) грн., а також здійснює наступні дії:
1.1.1. Організовує та здійснює переказ коштів, внесених Платниками до Фінансової установи
на користь Отримувача, фіксуючи надходження платежів з використанням програмного
забезпечення, здатного виконувати облік та реєстрацію трансакцій.
1.1.2. Забезпечує перерахування прийнятих з використанням програмного забезпечення,
здатного виконувати облік та реєстрацію трансакцій Платежів на поточні рахунки
Отримувача у строки, визначені цим Договором.
1.2. Отримувач зобов'язується виплачувати Фінансовій установі винагороду у порядку і на
умовах, передбачених цим Договором.
2. Права та обов'язки Фінансової установи
2.1. Фінансова установа зобов'язана:
2.1.1. За письмовою вимогою Отримувача документально підтверджувати своє право на
здійснення переказу коштів.
2.1.2. Забезпечувати цілодобовий переказ коштів на користь та від імені Отримувача з
дотриманням порядку технічної взаємодії та ведення електронного документообігу,
визначеного Договором та додатками до нього.
2.1.3. За допомогою програмного забезпечення в автоматичному режимі надсилати
Отримувачу інформацію про трансакції які складаються в Реєстр.
2.1.4. Надавати Отримувачу перелік та адреси розташування точок обслуговування
Платників, що використовуватимуться для здійснення переказу коштів.
2.1.5. Повідомляти Отримувача про зміни та доповнення до програмного забезпечення,
здатного виконувати облік та реєстрацію трансакцій не пізніше 3 (трьох) робочих днів до
дати їх введення.
2.1.6. Надавати консультації представникам Отримувача щодо роботи програмного
забезпечення, здатного виконувати облік та реєстрацію трансакцій.
2.1.7. Надавати Платникам вільний доступ до інформації, що не є конфіденційною та
стосується роботи Отримувача.
2.1.8. Забезпечувати захист та непоширення конфіденційної інформації, що стосується
Отримувача і була надана Отримувачем Фінансовій установі в електронній, паперовій та/або
іншій формі.
2.1.9. Попередньо погоджувати з Отримувачем зміст прес-релізів, інформаційних матеріалів,
рекламних анонсів та повідомлень, рекламних макетів, які стосуються цього Договору та які
Фінансова установа планує публічно розповсюджувати, в т.ч. зміст інформації, яку
Фінансова установа розміщує та/або планує розмістити на своєму Інтернет – сайті.
2.1.10. Надати Отримувачу додаткову інформацію про:
- умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
- порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги;
- правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою, внаслідок
дострокового припинення надання фінансової послуги;
70

- механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок врегулювання
спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
- реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса
номер телефону, тощо), а також органів з питань захисту прав споживачів;
- розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що
надаються іншими фінансовими установами.
2.2. Фінансова установа має право:
2.2.1. На підставі договору або іншій не забороненій чинним законодавством України
підставі залучати третіх осіб з метою більш ефективного виконання умов цього Договору.
Всі витрати, що виникають у зв'язку з залученням третіх осіб несе Фінансова установа.
2.2.2. Укладати (в т.ч. публічно, використовуючи мережу Інтернет) угоди із Платниками про
внесення ними коштів на користь Отримувача.
2.2.3. Розміщувати на своєму Інтернет – сайті, інтерфейсах терміналів самообслуговування
та будь-яких інших інформаційних матеріалах знаки для товарів і послуг, а також елементи
фірмового стилю та оформлення, які належать іншій Стороні, а також інформацію про
характер послуг, які Отримувач надає Платникам.
2.2.4. Брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних
ситуацій.
2.2.5. Надавати Отримувачу інші послуги, що стосуються забезпечення ефективного
здійснення переказу коштів та передбачені установчими документами Фінансової установи
на платній основі, про що Сторони укладають відповідну додаткову угоду.
2.2.6. Самостійно визначати умови та порядок оплати Платниками послуг, безпосередньо
пов'язаних із здійсненням переказу коштів, що надаються Фінансовою установою.
2.2.7. Використовувати власну торгову марку та торгові марки Отримувача. При цьому
використання торгової марки Отримувача здійснюється в межах виконання зобов'язань
Сторонами за цим Договором.
3. Права та обов'язки Отримувача
3.1. Отримувач зобов'язаний:
3.1.1. Вчасно виплачувати Фінансовій установі винагороду відповідно до умов розділу 5
цього Договору, якщо така винагорода не була утримана Фінансовою установою самостійно.
3.1.2. Надавати Фінансовій установі інформацію, необхідну для виконання нею своїх
обов'язків, в т.ч. відомості про характер товарів, послуг Отримувача.
3.1.3. На письмовий запит Фінансової установи надавати інформацію щодо наявності та
статусу облікового запису Платника в системі обліку Отримувача.
3.1.4. Перевіряти Реєстри, отримані від Фінансової установи та надавати Фінансовій установі
підтвердження правильності інформації, що міститься в Реєстрі.
3.1.5. Попередньо погоджувати з Фінансовою установою зміст прес-релізів, інформаційних
матеріалів, рекламних анонсів та повідомлень, рекламних макетів, які стосуються цього
Договору та які Отримувач планує публічно розповсюджувати.
3.1.6. Інформувати Платників на своєму Інтернет - сайті або іншим чином про можливість
придбання товарів, послуг Отримувача через Фінансову установу.
3.2. Отримувач має право:
3.2.1. Одержувати від Фінансової установи додаткову інформацію щодо Платників, які
здійснили платіж на користь Отримувача, якщо така інформація наявна у Фінансової
установи.
3.2.2. Отримувати від Фінансової установи статистику відвідування Інтернет - сайту
Фінансової установи.
3.2.3. Надавати Фінансовій установі інші передбачені установчими документами Отримувача
послуги, що стосуються забезпечення ефективного функціонування процесу переказу коштів
на платній основі, укладаючи при цьому додаткові угоди до Договору.
3.2.4. Здійснювати контроль та перевірку правильності виконання Фінансовою установою
взятих на себе зобов'язань за цим Договором.
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4. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та
умови взаєморозрахунків
4.1. Розміром фінансового активу вважається сума коштів, прийнята Фінансовою установою
за допомогою за допомогою веб-переглядача, терміналу самообслуговування та дорівнює від
1,00 грн. до 10 000,00 грн. у межах однієї трансакції.
4.2. Фінансова установа переказує кошти, отримані від Платників на поточний рахунок
Отримувача, за вирахуванням винагороди Фінансової установи. Зазначені кошти
перераховуються протягом ___________ з дня отримання цих коштів від Платників.
4.3. У разі помилкового зарахування Фінансовою установою на рахунок Отримувача коштів,
що не підлягали зарахуванню, Фінансова установа здійснює перерахунок наступних
платежів.
4.4. За виконання своїх обов'язків Фінансова установа отримує від Отримувача винагороду,
яка складає _____( ) відсотків від загальної суми коштів, належних до перерахування
Отримувачу протягом звітного періоду.
4.5. Фінансова установа має право стягувати з Платників додаткову плату за здійснення дій,
пов'язаних із виконанням умов цього Договору. При цьому, додаткова плата з Платника
повністю переходить у розпорядження Фінансової установи, не включається до вартості
розрахунків Фінансової установи з Отримувачем та не є винагородою Фінансової установи.
4.6. Не пізніше 5 (п'яти) робочих днів місяця, наступного за звітнім, Фінансова установа
складає, підписує та передає для підписання Отримувачу Акт прийому-передачі наданих
послуг, який одночасно є звітом Фінансової установи .
4.7. Отримувач підписує Акт робіт прийому-передачі наданих послуг та передає його
примірник Фінансовій установі протягом 2 (двох) робочих днів після отримання Акту від
Фінансової установи. У разі не повернення Отримувачем Акту прийому–передачі наданих
послуг протягом визначеного терміну, послуги вважаються прийнятими належним чином та
такими, що прийняті Отримувачем без зауважень та підлягають оплаті.
4.8. Всі розрахунки між Сторонами здійснюються у безготівковій формі за банківськими
реквізитами Сторін, що визначені у цьому Договорі та в національній валюті України гривні.
4.9. Ціну цього Договору складає загальна вартість послуг, наданих Фінансовою установою
Отримувачу відповідно до цього Договору. Вартість наданих послуг визначається
Сторонами у відповідності до Актів прийому-передачі наданих послуг, що погоджені
Сторонами у порядку, визначеному цим Договором.
4.10. Сторони погодили, що розрахунки за цим Договором можуть бути проведені шляхом
зарахування зустрічних однорідних вимог.
5. Відповідальність Сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України та умов цього
Договору.
5.2. За порушення строків взаємного розрахунку Сторін, які встановлені в розділі 5
Договору, винна Сторона, виплачує іншій Стороні пеню за кожен день прострочення в
розмірі 0,1% від несвоєчасно сплаченої суми, але не більше подвійної облікової ставки
Національного Банку України. Сплата пені не звільняє Сторону від виконання нею своїх
обов'язків за цим Договором.
5.3. Сторони зобов'язані письмово повідомляти одна одну про зміну своїх банківських
реквізитів, найменування, юридичної або поштової адреси, організаційно-правової форми
тощо не пізніше ніж за п'ять днів до таких змін. Якщо одна із Сторін не була належним
чином повідомлена про зміну банківських реквізитів, найменування, юридичної або
поштової адреси, організаційно-правової форми тощо іншої Сторони, вона не несе
відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань по розрахунках.
5.4. Фінансова установа не несе відповідальності за якість послуг чи товарів Отримувача та
не несе відповідальності по зобов'язаннях Отримувача перед Платниками, які виникають
поза межами цього Договору.
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5.5. Отримувач не несе відповідальності по зобов'язаннях Фінансової установи перед третіми
особами, які були залучені Фінансовою установою для виконання умов цього Договору.
5.6. При розгляді скарг або претензій з боку Платників, Сторони дотримуються наступних
положень:
5.6.1. кожна скарга або претензія розглядається Сторонами спільно, у межах компетенції
кожної зі Сторін. Сторона, через помилку якої виникла скарга, має терміново виправити цю
помилку.
5.6.2. відповідальність перед Платниками за неналежне виконання умов Договору несе винна
Сторона. При цьому усунути помилку Сторони зобов'язані спільно шляхом надання одна
одній додаткової інформації, тощо.
5.6.3. всі питання, пов'язані з помилковим оформленням Платником документів, необхідних
для здійснення Платежу, а саме: невірно зазначені реквізити платежу, найменувань тощо вирішуються між Отримувачем та Платником самостійно без участі Фінансової установи,
про що Отримувач зобов'язаний повідомити Платника при першому ж його зверненні.
6. Форс-мажорні обставини
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або невчасне виконання
положень цього Договору, якщо це відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, які
Сторони не могли передбачити і яким Сторони не могли запобігти розумними методами. До
таких обставин відносяться: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни,
страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють
або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, тощо.
6.2. Строк виконання зобов'язань Сторонами автоматично відкладається на весь період дії
форс-мажорних обставин.
6.3. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають проінформувати одна одну
протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх настання, направивши письмове
повідомлення про настання таких обставин (надалі – Повідомлення про форс-мажор).
6.4. Повідомлення про форс-мажор повинно містити вичерпну інформацію про природу
обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість Сторони
виконувати свої зобов’язання за цим Договором та на порядок виконання зобов’язань за цим
Договором, у випадку якщо це можливо.
6.5. Коли дія обставин, визначених п. 6.1. цього Договору, припиняється, Сторона, що
зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 24 годин з
моменту коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення, письмово
повідомити іншу Сторону про їх припинення. Таке повідомлення повинно містити
інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого
Сторона виконає свої зобов’язання за цим Договором.
6.6. Наявність та строк дії обставин непереборної сили має бути належно підтверджено
уповноваженим компетентним органом (Торгово-промисловою палатою України).
6.7. У випадку, якщо Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не направить або
несвоєчасно направить Повідомлення про форс-мажор, як це визначено п. 6.3 цього
Договору, та/або не надасть підтвердження, як це визначено п. 6.6. цього Договору, така
Сторона втрачає право посилатись на обставини непереборної сили як на підставу для
звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим
Договором.
6.8. Стягнення будь-яких штрафних санкцій або пені, а також відшкодування збитків
являється правом, а не обов’язком, і реалізується Сторонами за власним бажанням.
7. Строк дії, порядок зміни та припинення дії Договору
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами строком на
_______________________ і діє до «__»_____________201_р.
7.2. У випадку, якщо за десять днів до закінчення строку дії Договору Сторонами (або
Стороною) не було направлено одна одній письмове повідомлення про розірвання Договору,
Договір вважається продовженим на той самий строк.
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7.3. Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється на підставі домовленості Сторін,
шляхом укладення додаткової угоди до Договору.
7.4. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається.
7.5. Розірвання Договору можливе за взаємної домовленості Сторін. Підставою для
розірвання Договору є письмова заява однієї із Сторін. Якщо протягом 10 (десяти) робочих
днів після отримання заяви про розірвання Договору, Сторона, яка отримала таку заяву не
надіслала письмову відповідь, Договір вважається розірваним.
7.6. У випадку розірвання або припинення Договору, зобов'язання Сторін в частині
розрахунків та відповідальності за порушення умов Договору в цій частині залишаються
чинними до моменту їх повного виконання. Сторони зобов'язані протягом 30 (тридцяти)
календарних днів з дати розірвання (припинення) Договору повністю здійснити всі
взаєморозрахунки і платежі.
7.7. Зобов’язання Фінансової установи за цим Договором щодо надання послуг по прийому
та переказу коштів припиняються з дати його розірвання (припинення).
8. Конфіденційність
8.1. Надана Сторонами одна одній інформація, пов'язана з предметом цього Договору,
вважається конфіденційною і не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони,
за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
8.2. З метою виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором не вважається
порушенням конфіденційності та безпеки Сторін:
8.2.1. надання конфіденційної інформації третій стороні, залученій Фінансовою установою з
метою виконання Договору;
8.2.2. надання конфіденційної інформації з метою запобігання неправомірних дій будь-яких
осіб;
8.2.3. надання конфіденційної інформації на підставі обов'язкової, згідно законодавства
України, вимоги правоохоронних та інших уповноважених державних органів, а також в
інших передбачених законодавством України випадках.
8.3. Вимога про нерозголошення конфіденційної інформації дійсна протягом всього строку
дії цього Договору, а також протягом 3 (трьох) послідовних років з моменту припинення дії
цього Договору.
8.4. Будь-яка зі Сторін несе повну відповідальність за збереження конфіденційності та
відповідальне зберігання конфіденційної інформації, а також за несанкціонований доступ
третіх осіб до цієї інформації – незалежно від їх вини.
8.5. У випадку розголошення конфіденційної інформації, винна Сторона відшкодовує іншій
Стороні, понесені у зв’язку з цим збитки.
9. Заключні положення
9.1. Фінансова установа здійснює переказ коштів, отриманих від Платників на користь та від
імені Отримувача тільки за умови попереднього отримання від Отримувача інформації, яка
однозначно ідентифікує його в системі обліку Отримувача (номер особового рахунку тощо).
Фінансова установа передає Отримувачу відомості про кожний факт здійснення переказу
коштів на користь Отримувача в режимі реального часу.
9.2. _____________ Сторони проводять звірку сум, отриманих від Платників коштів до
переказу, згідно умов цього Договору.
9.3. Строки виконання зобов'язань Сторонами обліковуються в календарних днях, якщо дата
виконання зобов'язання за Договором припадає на вихідний або святковий день, строк його
виконання переноситься на найближчий операційний день, що настає за датою виконання
зобов'язання. Дату та час вчинення будь-яких дій Сторони визначають за київським часом
(GMT+2 години).
9.4. Документи (повідомлення, файли, Реєстри), які Сторони надсилають одна одній в
електронній формі підписуються електронним цифровим підписом Сторони, яка сформувала
та направила такий документ, для перевірки справжності підпису Сторони обмінялися
відкритими ключами електронних цифрових підписів.
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9.5. Всі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами під час виконання
Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, якщо
Сторони не зможуть дійти згоди, суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в суді.
9.6. Усі положення цього Договору, що стосуються виконання Фінансовою установою своїх
обов'язків в якості члена платіжної системи набирають чинності з моменту отримання
Фінансовою установою статусу члена платіжної системи.
9.7. Цей Договір і Додатки до нього складені українською мовою, в двох примірниках, що
мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
9.8. Підписанням цього Договору Отримувач підтверджує надання Фінансовою установою
інформації, визначеної в ч. 2.1.10 розділу 2 цього Договору, відповідно до вимог чинного
законодавства України.
10. Реквізити сторін
Фінансова установа
_______________________________________

Отримувач
_____________________________________

_______________________________________

_____________________________________

ПІДПИСИ

СТОРІН

________________ /________________/

_______________/______________/
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Додаток № 2
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»
Заява на переказ готівки № _________________
Дата й час здійснення касової
операції
______________________
Реквізити ФК та ПС __________________
Реквізити ПНФП ___________________
Назва валюти

N рахунку

Сума

Еквівалент у
гривнях

Дебет
Кредит
Загальна сума (цифрами)
Платник _________________________________________________________
Код платника* ___________________________________________________
Отримувач _______________________________________________________
Код отримувача** ________________________________________________
Банк отримувача _________________________________________________
Код банку отримувача** __________________________________________
Загальна сума ___________________________________________________
Призначення платежу _____________________________________________
Пред'явлений документ* __________________________________________
(паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу),)
серія _____ N _________________, виданий ________________________
(номер документа) (найменування установи, яка видала документ)
_________________________________________________________________________
(дата видачі документа)
___________________________________________________________________
дата народження) (місце проживання особи)
Додаткові реквізити
Підпис платника ______________
Підпис відповідального працівника ФК __________________
* Заповнюється в разі ідентифікації Користувачів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
** Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.
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Додаток № 3
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»
Заява на видачу готівки № ____
__________________________________
(дата й час здійснення касової операції)
Реквізити ПС_______________________________
Реквізити ФК_______________________________
Реквізити ПНФП______________________________
Банк отримувача _________________________________________________
Отримувач _______________________________________________________
Код трансакції________________________________________
Назва валюти

N рахунку

Сума

Еквівалент у
гривнях

Дебет
Кредит
Загальна сума (цифрами)
Загальна сума ___________________________________________________ (словами)
Зміст операції __________________________________________________
Пред'явлений документ* ___________________________________________
(паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу),)
серія ________ N ___________, виданий __________________________.
(номер документа) (найменування установи, яка видала документ)
____________________
(дата видачі документа)
________________________________________________________________
(дата народження)* (місце проживання особи)*
Підпис отримувача ___________
Підпис відповідального працівника фінансової установи _____________________
* Зазначається в разі потреби ідентифікації Користувача.
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Додаток № 4
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»

Квитанція терміналу самообслуговування, що видається на підтвердження переказу
коштів
Квитанція № ____________
(тел. ____________)
ТОВ «_________________», м. ____________, вул. __________________
Реквізити терміналу самообслуговування: ___________________
Платник: ПІБ
Код платника: ХХХХХХХХХХ. Назва валюти: грн.
Вид операції: _______________________
Отримувач: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Код Отримувача: ХХХХХХХХ
Номер рахунку Отримувача: ХХХХХХ*
Банк Отримувача: ХХХХХХ*
Код банку отримувача: ХХХХХХ*
Сума переказу: ХХХ грн.
Комісійна винагорода: ХХХ грн.
Унікальний код трансакції: _________________
Реквізити еквайра**: ________________________
Реквізити електронного платіжного засобу**: _________________________
Дата/час __/__/__ __:__:___
*Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу коштів для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.
**Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу з використанням електронних платіжних засобів
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Додаток № 5
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»
Квитанція,
що видається на підтвердження переказу коштів через веб-переглядач із
використанням електронних платіжних засобів
Квитанція №___________________________
ТОВ «__ «_______________», м. ______, вул. ________________________(тел. ____________)
Платник: ________________________
Вид операції:_____________________
Отримувач: ______________________
Код Отримувача: __________________
Номер рахунку Отримувача: _________
Банк Отримувача :_________________
Код банку Отримувача:_____________
Сума операції: _________________ грн.
Комісійна винагорода: ___________ грн.
Унікальний код трансакції: ____________
Реквізити еквайра:___________________
Ідентифікатор платіжного пристрою_____
Реквізити електронного платіжного засобу_____
Дата/час __/__/__ __:__:__
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Додаток № 6
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»
ПРАВИЛА
заповнення реквізитів документів ФК, на підставі яких здійснюються операції з
переказу коштів
Назва реквізиту
Вимоги щодо заповнення реквізиту
ФК, що здійснює операцію, проставляє порядковий номер реєстрації
Номер
касового документа
У заяві на переказ готівки зазначається дата фактичного пред'явлення її в
Дата здійснення ФК. У всіх інших касових документах зазначається дата здійснення касової
операції
операції. Дата здійснення операції в документі зазначається так: число
цифрами "ДД", місяць словом, рік цифрами "РРРР"
Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові та/або реєстраційний номер
облікової картки платника податків/номер особового рахунку або серія та
номер паспорта громадянина України (або іншого документу, що посвідчує
особу для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
Платник
та офіційно повідомили про це відповідні органи державної податкової
служби і мають відмітку в паспорті)громадянина України.
Ідентифікація Користувачів здійснюється відповідно до вимог
законодавства України про| запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму.
|У касових документах на видачу готівки фізичній особі зазначаються її
прізвище, ім'я та по батькові, юридичній особі - найменування юридичної
особи та прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена діяти від
імені юридичної особи.
У касових документах на переказ готівки зазначаються найменування
Отримувач юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.
За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по
батькові Користувача не зазначаються, крім випадків, установлених
законодавством України про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму.
Зазначається: для юридичної особи - код платника податків; фізичної особи
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
Код Отримувача
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)
Банк Отримувача Зазначаються найменування та місцезнаходження банку Отримувача.
Код банку
Зазначається реквізит банку Отримувача, визначений і включений до
Отримувача довідника банківських установ України
Зазначається літерний код валюти відповідно до вимог нормативноНазва валюти
правових актів під час здійснення операцій з іноземною валютою
Дебет/кредит Зазначаються відповідні рахунки за касовими операціями
Сума зазначається цифрами, гривні відділяються від копійок комою ",",
Сума цифрами копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно зазначається сума в
іноземній валюті
Еквівалент у Зазначається під час здійснення операцій з іноземною валютою сума в
гривнях
гривнях, що розраховується у встановленому порядку|
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Зазначаються сума словами, а назва національної валюти повністю
"гривень" або скорочено "грн.". Якщо сума складається лише з копійок, то
перед її зазначенням ставиться "Нуль гривень". Якщо сума виражена в
Загальна сума цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок".
Під час здійснення операцій з іноземною валютою сума словами
зазначається в іноземній валюті та її еквівалент у гривнях в аналогічному
порядку.
Призначення
Зазначається "переказ готівки"
платежу
Зазначається номер і дата розпорядчого документа або реєстру, протоколу
Підстава
САБ, у яких зафіксовано здійснені касові операції
У грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми
зазначаються найменування пред'явленого документа (громадянина
України (або іншого документу, що посвідчує особу), серія, номер і дата
Пред'явлений його видачі, найменування установи, яка видала документ.
документ
Дата народження та місце проживання зазначаються в разі ідентифікації
Користувачів відповідно до вимог законодавства України про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму.
Підпис
Платника/Отрим Платник/Отримувач ставить підпис власноручно.
увача
Підписи ФК Ставлять підпис власноручно посадові особи, визначені ФК.
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Додаток № 7
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»
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Додаток № 8
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»
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Додаток № 9
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»
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Додаток № 10
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»

Заявка,
що формується Користувачем для ініціювання обміну електронних грошей на кошти в
безготівковій формі
Реквізити ФК та банку-емітента електронних грошей __________________
ПІБ Користувача: ________________________
Ідентифікатор електронного гаманця Користувача: __________________
Код доступу (пін-код) до електронного гаманця Користувача: ________________
Вид операції:_____________________
Номер поточного рахунку Користувача:_________
Банк Користувача:_________________
Код банку Користувача:_____________
Сума операції: _________________
Дата/час __/__/__ __:__:___
Додаткові реквізити:________________________________
__________________________________________________
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Додаток № 11
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»

Квитанція,
що видається на підтвердження обміну електронних грошей на кошти в безготівковій
формі
Квитанція № ____________
Реквізити ФК та банку-емітента електронних грошей __________________
ПІБ Користувача: ________________________
Ідентифікатор електронного гаманця Користувача: __________________
Вид операції: __________________________
Номер поточного рахунку Користувача:_________
Банк Користувача:_________________
Код банку Користувача:_____________
Сума операції: _________________
Комісійна винагорода: __________________грн.
Унікальний код трансакції: __________
Ідентифікатор платіжного пристрою;
Код авторизації (інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі)
Додаткові реквізити:________________________________
__________________________________________________
Користувач __________ Дата/час __/__/__ __:__:___
Відповідальний працівник ФК ________ __________________
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Додаток № 12
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»

Заявка,
що формується Користувачем для ініціювання обміну електронних грошей на готівку
Реквізити ФК та банку-емітента електронних грошей: __________________
Реквізити ПНФП ФК: ________________________________
ПІБ Користувача: ________________________
Ідентифікатор електронного гаманця Користувача: __________________
Код доступу (пін-код) до електронного гаманця Користувача: ________________
Вид операції:_____________________
Сума операції: _________________
Дата/час __/__/__ __:__:___
Додаткові реквізити:________________________________
__________________________________________________
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Додаток № 13
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»

Квитанція,
що видається на підтвердження обміну електронних грошей на готівку
Квитанція № ____________
Реквізити ФК та банку-емітента електронних грошей __________________
ПІБ Користувача: ________________________
Ідентифікатор електронного гаманця Користувача: __________________
Вид операції: __________________________
Сума операції: _________________
Комісійна винагорода: __________________грн.
Унікальний код трансакції: __________
Ідентифікатор платіжного пристрою;
Код авторизації (інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі)
Додаткові реквізити:________________________________
__________________________________________________
Користувач __________ Дата/час __/__/__ __:__:___
Відповідальний працівник ФК __________________________
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Додаток № 14
до Правил переказу коштів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»

Заявка,
що формується ФК з метою погашення електронних грошей
Реквізити ФК ____________________________
Реквізити банку-емітента електронних грошей __________________
Ідентифікатор електронного гаманця ФК: __________________
Код доступу (пін-код) до електронного гаманця ФК: ________________
Вид операції: _____________________
Номер поточного рахунку ФК: _________
Банк ФК: _________________
Код банку ФК: _____________
Сума операції: _________________
Дата/час __/__/__ __:__:___
Інші відомості: ________________________________
___________________________________________________
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