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Що таке платіжна картка 

Платіжна карткa є універсальним платіжним засобом, що дозволяє мати доступ до грошей 
24 години на добу, 7 днів на тиждень. Платіжна картка, на відміну від паперових грошей, 
може бути прийнята до cплати за товари та послуги практично в будь-якій країні світу без 
попередньої конвертації грошей, що знаходяться на картці, у місцеву валюту, конвертація 
проводиться автоматично. 

Сучасна людина просто не уявляє свого життя без платіжної картки. Адже це набагато 
зручніше, надійніше і, звичайно ж, безпечніше готівки: 

 Загублену або украдену платіжну картку можна протягом декількох хвилин 
заблокувати, а загублену/вкрадену готівку не повернеш. 

 Платіжна картка захищена PIN-кодом, що відомий тільки Вам. У випадку крадіжки 
злодієві не вдасться зняти готівку, оскільки після 3-х неправильних спроб введення 
PIN-коду картка буде автоматично заблокована. 
 Ви зможете встановити ліміт витрати коштів, що не дозволить витратити значну 

суму. 
 При перетині кордону Вам не потрібно декларувати суму на картці. 

А також безліч інших переваг. 

Різноманітність видів платіжних карток дозволяє вибрати ту, котра найбільше відповідає 
Вашим потребам, можливостям, стилю життя, перевагам. Ви можете самі вибирати набір 
необхідних Вам послуг: встановлювати ліміти, надавати доступ до Ваших грошей 
близьким людям, оперативно одержувати інформацію про стан рахунку й про виконані 
операції та інше. 

В якій валюті вибрати картку 

Вам потрібна картка в гривнях, якщо Ви бажаєте: 

 розраховуватися та знімати готівку в межах України; 
 накопичувати кошти; 
 одержувати зарплату; 
 одержувати матеріальну допомогу та соціальні виплати; 
 одержувати та відправляти грошові перекази в гривнях. 

Вам потрібна картка в доларах США, якщо Ви бажаєте: 

 зберігати або накопичувати кошти в іноземній валюті; 
 одержувати грошові перекази в іноземній валюті; 
 сплачувати за товари й послуги через Internet; 
 не турбуватися за збереження своїх грошей під час подорожі; 
 розраховуватися за кордоном. 

Вам потрібна картка в євро, якщо Ви бажаєте: 

 користуватися карткою в закордонних подорожах (розрахунки в країнах Європи без 
конвертації валюти, розрахунки в інших державах з конвертацією місцевої валюти в 
євро); 

 не турбуватися за схоронність своїх грошей у подорожах; 
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 розраховуватися за кордоном; 
 зберігати або накопичувати кошти в іноземній валюті; 
 здійснювати грошові перекази в іноземній валюті; 
 сплачувати за товари та послуги через Internet. 

Вам потрібна мультивалютна картка, якщо Ви бажаєте: 

 одночасно мати та контролювати на своєму картрахунку грошові кошти в декількох 
валютах (в будь-якій комбінації валют UAH, USD, EUR); 

 розраховуватися платіжною карткою в межах України та за кордоном, економлячи 
на конвертації; 

 заощаджувати на грошових переказах та конвертації валюти у межах країни; 
 підкреслити свій високий статус; 
 зберігати та накопичувати кошти в різних валютах; 
 сплачувати за товари та послуги через Internet. 

Словник термінів 

Імпринтер - механічний пристрій, призначений для 

перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на сліп у 

процесі проведення операції з її використанням. 

Банкомат (банківський автомат самообслуговування, 

АТМ) - програмно-технічний комплекс, що дозволяє 

здійснювати самообслуговування за операціями одержання 

грошей у готівковій формі, внесення їх для зарахування на 

відповідні рахунки, одержання інформації про стан своїх 

рахунків, а також здійснювати інші операції відповідно до 

функціональних можливостей цього комплексу. 

Блокування картки - тимчасове припинення дії картки з 

боку банку та/або платіжної системи. 

Видача готівки - операція з видачі користувачу платіжної 

картки грошей у готівковій формі через банкомат, касу 

банку, фінансову організацію або пункт обміну іноземної 

валюти уповноваженого банку. 

Еквайринг - обслуговування підприємств торгівлі (послуг) 

при прийомі ними платіжних карток в оплату за товари та 

послуги. 

Еквайрингова організація (еквайєр) - юридична особа — 

член платіжної системи, що здійснює еквайринг. 

Емісія - здійснення операції з відкриття карткових рахунків й 

випуску платіжних карток певної платіжної системи. 

Емітент - член платіжної системи, який здійснює емісію 

платіжних карток. 

Код авторизації - код, що формується і надається емітентом 

або особою, яка діє з його доручення, — членом або 

учасником платіжної системи за результатами позитивної 

авторизації. 

Користувач платіжної картки - фізична особа — клієнт або 

довірена особа клієнта — юридичної особи, що на законних 

підставах використовує платіжну картку для ініціювання 

переказу коштів з відповідного рахунку в банк або здійснює 

інші операції з її використанням. 

Корпоративна картка - платіжна картка, емітована на ім’я 

довіреної особи клієнта-юридичної особи або фізичної особи-

підприємця. 

Міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій 

платіжна організація може бути як резидентом, так і 

нерезидентом і здійснює свою діяльність на території двох 

або більше країн. 

Незнижуваний залишок - мінімальна сума коштів клієнта на 

картковому рахунку, обумовлена в договорі клієнта з банком, 

що протягом терміну дії картки не може бути використана 

клієнтом. 

Несанкціонований овердрафт - перевищення суми витрат 

на картрахунку над залишком грошей на картрахунку й 

лімітом овердрафта/кредитним лімітом, що може надаватися 

Банком. 

Овердрафт/кредитний ліміт - кредитний капітал Банку у 

вигляді коштів на картковому рахунку, що надається в 

Передплачена платіжна картка - попередньо випущена 

емітентом платіжна картка, що дає можливість її користувачу 
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тимчасове користування клієнтові. здійснювати операції в межах попередньо внесених 

(сплачених) коштів, які враховуються на окремому 

картковому рахунку клієнта або консолідованому 

картковому рахунку банку. Передплачена платіжна картка, 

як правило, не містить реквізити, нанесені на картку, які 

дають можливість візуально або з використанням 

документів, що засвідчують особу, ідентифікувати її 

власника (прізвище, ім’я, фотографія і т.д.). Передплачена 

платіжна картка може бути фіксованого номіналу, що 

вказується на картці. 

Персональний ідентифікаційний номер (ПІН) - код, 

відомий тільки користувачу платіжної картки, необхідний для 

його ідентифікації під час здійснення операцій з 

використанням платіжної картки. 

Платіжна картка - спеціальні кошти платежу у формі 

емітованої у встановленому порядку пластикової або іншого 

виду картки, що використовується для ініціювання переказу 

грошей з рахунку платника або з відповідного рахунку банку 

з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування 

грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, одержання 

грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових 

організацій, пунктах обміну іноземної валюти 

вповноважених банків і через банкомати, а також здійснення 

інших операцій, передбачених відповідним договором. 

Платіжний термінал (POS-термінал) - пристрій, 

призначений для здійснення процедури авторизації з 

використанням платіжної картки і, як правило, роздрукування 

документа за операцією з використанням платіжної картки. 

Може бути банківським, торговельним і комбінованим або 

з’єднаним з реєстратором розрахункових операцій і 

здійснювати роздрукування документа за операцією з 

використанням платіжної картки друкованим пристроєм. 

Сліп - паперовий документ, що підтверджує здійснення 

операції з використанням платіжної картки та містить набір 

даних щодо цієї операції й відбиток реквізитів платіжної 

картки. 

Стоп-список - список платіжних карток (номерів платіжних 

карток), за якими заборонене проведення операцій. Залежно 

від правил платіжних систем, стоп-список може бути 

електронним та паперовим. 

Торговець - суб’єкт підприємницької діяльності, що 

відповідно до договору з еквайєром або платіжною 

організацією, приймає до обслуговування платіжні картки з 

метою здійснення оплати вартості товарів або послуг 

(включаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі, які 

надаються банками й фінансовими організаціями). 

SMS-банкінг - послуга надання певної інформації 
користувачу картки на мобільний телефон за допомогою 
SMS-повідомлення. 
 

 

Про платіжні системи 
Iнформація про компанію Visa 

Visa є глобальною платіжною системою, яка забезпечує держателям карток, торгово-сервісним підприємствам, 
фінансовим та урядовим установам у більш ніж 200 країнах світу доступ до швидкої, безпечної та надійної 
мережі електронних платежів. Електронні платежі здійснюються за допомогою глобальної інноваційної 
процесінгової системи VisaNet, яка здатна обробляти більш ніж 65 000 транзакцій за секунду, забезпечуючи 
захист від шахрайства для споживачів та гарантії здійснення платежів для торгово-сервісних підприємств. 

Visa не є банком, не випускає платіжні картки, не встановлює комісії чи процентні ставки для споживачів, а також 
не видає кредити держателям карток. Своєю чергою, інноваційні рішенняVisa дозволяють фінансовим 
організаціям пропонувати своїм клієнтам широкий вибір фінансових інструментів, зокрема – дебетові, 
передплачені та кредитні карткові продукти. 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати на сайтіwww.corporate.visa.com, www.visa.com.ua 

MasterCard Incorporated - найбільша платіжна організація США і Європи. Сьогодні платіжна система має 
розгалужену мережу банкоматів та еквайрингову мережу, що дозволяє здійснювати розрахунки за допомогою 
платіжної картки по всьому світу. Докладніше на сайті http://www.mastercard.com/ 

http://www.corporate.visa.com/
http://www.visa.com.ua/
http://www.mastercard.com/

