Інструкція з обслуговування платіжних карток платіжних систем

1. Визначення термінів
Авторизація

процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням ЕПЗ

Банк-еквайр

юридична особа, яка здійснює Еквайринг

Банк-емітент

банк, що є учасником ПС та здійснює емісію ЕПЗ

Договір

договір на еквайрингове обслуговування, що укладається між Банком та Торговцем
для надання останньому Банком послуг з Еквайрингу (Договір на еквайрингове
обслуговування (фіксована оплата) та додатків до нього/Договір на еквайрингове
обслуговування (безоплатна основа) та додатків до нього)

Договір «Все
включено»

договір на еквайрингове обслуговування за пакетом «Все включено»

Електронний
платіжний засіб
(ЕПЗ)

платіжний інструмент контактного або безконтактного типу, стандартам
відповідної внутрішньодержавної або міжнародної платіжної системи та вимогам
Клієнт/Держатель ЕПЗ ініціює переказ коштів з відповідного рахунку з метою
безготівкової оплати вартості товарів та послуг, що реалізує Торговець. Може мати
вигляд Платіжної картки, Мобільного платіжного інструменту або пристрою типу
стикер, годинник, браслет, брелок тощо, в який вмонтовано NFC-антену чи смарткартку, що є носієм персоніфікованого платіжного додатку банку

Еквайринг

послуга технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за
Операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у
платіжній системі

Клієнт/Держатель
ЕПЗ

фізична особа, яка на законних підставах використовує ЕПЗ, у тому числі й
для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку з метою безготівкової
оплати вартості товарів, робіт та/або послуг, які може запропонувати придбати
Торговець. юридична або фізична особа, яка є користувачем ЕПЗ. Використання
ЕПЗ за довіреністю не допускається, крім випадку емісії додаткового ЕПЗ для
довіреної особи

Код авторизації

набір цифр або набір букв і цифр, який формується і надається Банком-емітентом
або платіжною системою за результатами Авторизації.

Мобільний
платіжний
інструмент

ЕПЗ у вигляді смарт-картки, що є носієм персоніфікованого додатку банку
та додатку оператора мобільного зв’язку, чи платіжного додатку (програми),
записаного безпосередньо в пам'ять мобільного телефону або іншого мобільного
пристрою

Міжнародна
платіжна система
(МПС)

платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і
нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та
забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому
числі з однієї країни в іншу. У цьому Порядку під МПС розуміються Visa International
і Mastercard Europe SA.

NFC

технологія бездротового зв’язку малого радіусу дії, за допомогою якої здійснюється
обмін даними між ЕПЗ та Устаткуванням Банку та ініціюється Операція по
Платіжній картці безконтактним шляхом.

Недійсна операція

операція, що визнана недійсною Банком після проведеної ним перевірки
обставин здійснення такої Операції на підставі правил ПС та має одну із ознак,
передбачену Розділом 8 Договору або Договору «Все включено»
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Операція

дія, ініційована Держателем ЕПЗ з використанням Устаткування, для здійснення
розрахунків у безготівковій формі за товари, роботи і послуги, які може
запропонувати придбати Торговець

ПК або Картка

ЕПЗ у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової
чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з
рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості
товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб,
отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а
також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором

Платіжни система
(ПС)

платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і
нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та
забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому
числі з однієї країни в іншу. У цьому Положенні під ПС розуміються Visa Іntеrnаtional і Masterсard Europe SA, American Express та ПРОСТІР

ПРОСТІР

багатоемітентна державна платіжна система, в якій здійснюється переказ коштів за
операціями, що ініційовані із застосуванням ЕПЗ ПРОСТІР

Процесинговий
центр

структурний підрозділ Банку, який забезпечує функціонування власної
Процесингової системи, технологічних процесів, пов’язаних з обслуговуванням
емісії та еквайрингу платіжних засобів

Спірна операція

операція, за якою отримана фінансова претензія від Держателя ЕПЗ, Банкаемітента або ПС з приводу незгоди з фактом списання, сумою операції тощо. Такі
операції можуть бути шахрайськими або недійсними

Стоп-список

перелік ЕПЗ з їх реквізитами, за якими заборонено або обмежено проведення
Операцій. Залежно від правил платіжної системи Стоп-список може бути
електронним та/або паперовим

Торгова точка

майновий комплекс, який займає окрему споруду (офісне приміщення) або
який розміщено у спеціально призначеній та обладнаній для торгівлі споруді, де
Торговець здійснює діяльність з реалізації товару (робіт, послуг), а Банк здійснює
Еквайринг

Устаткування

термінал та/або PIN-PAD, що передаються Торговцю на підставі укладеного
Договору або Договору «Все включено»

PIN-код

персональний ідентифікаційний номер,відомий тільки Держателю ЕПЗ, за
допомогою введення якого Держатель ЕПЗ може підтвердити (ініціювати)
Операцію

PIN-PAD

електронний пристрій у вигляді виносної клавіатури, якою можна дообладнати
Устаткування, з метою більш зручного введення з неї Держаттелем ЕПЗ PINкоду до ЕПЗ. PIN-PAD може мати вбудований безконтактний модуль зчитування
інформації NFC.

Чек

документ, що підтверджує здійснення Операції з використанням ЕПЗ й містить
набір даних щодо цієї Операції та реквізити ЕПЗ

Чип

електронний компонент, інтегрований в ЕПЗ, який розроблений для виконання
функцій обробки та збереження інформації
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2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
2.1 При бажанні Клієнта здійснити розрахунок за допомогою ЕПЗ касир зобов’язаний виконати наступні
дії:
- провести ідентифікацію ЕПЗ;
- провести ідентифікацію Клієнта як Держателя ЕПЗ;
- здійснити операцію продажу за допомогою Устаткування;
- здійснити оформлення документів за результатами Операції.
2.2 Для здійснення ідентифікації ЕПЗ касир зобов’язаний перевірити наявність всіх необхідних реквізитів
ЕПЗ, визначених у пункті 3 Інструкції.
2.3 Ідентифікація Клієнта проводиться для впевненості в тому, що операція здійснюється законним
Держателем ЕПЗ. Для цього касир зобов’язаний звірити підпис на Чеку з підписом на зворотній стороні
ЕПЗ чи вимагати пред’явлення посвідчуючих особу документів відповідно до вимог пункту 3 Інструкції.
2.4 В разі відсутності підстав для відмови Клієнту у прийнятті до оплати пред’явленої ЕПЗ, касир має
здійснити Операцію продажу відповідно до переліку дій, вказаних у пункті 5 даної Інструкції.
2.5 Відповідно до операційних правил МПС та ПРОСТІР картки, які заносяться банком-емітентом у стопсписок, у зв’язку із втратою, крадіжкою або підозрами на компрометацію особистих даних Клієнта та
реквізитів платіжної картки, підлягають вилученню при спробі провести операцію із використанням через
платіжний термінал.

3. РЕКВІЗИТИ ЕПЗ
3.1. Лицьова сторона
Назва банку емітента
Чіп
Голограма
Номер карти
Ім’я держателя

Індетифікаційний знак
Термін дії

3.1.1 Номер ЕПЗ може складатися з 13 (4-3-3-3) чи 16 цифр (4-4-4-4). Перші чотири цифри номеру
мають співпадати з чотирма надрукованими під ними цифрами. Номер обов’язково має бути нанесений
типографським способом або ембосуванням (видавленням).
Залежно від ПС до якої належить Платіжна картка її номер починається з цифри:
- ЕПЗ Visa – 4;
- ЕПЗ Mastercard – 5;
- ЕПЗ Cirrus Maestro – 6;
- ПРОСТІР – 9.
3.1.2 Термін дії ЕПЗ. На ЕПЗ має бути нанесено термін її дії із відповідним надписом: «Valid dates»,
«Valid thru», «Valid thru end of» чи подібним за змістом. ЕПЗ може бути прийнятий до оплати лише протягом
терміну його дії.
3.1.3 Голограма знаходиться на лицьовій стороні ЕПЗ та призначена для захисту від підробок. Останні
чотири цифри номеру Платіжної картки повинні бути проембасовані по голограмі.
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Голограма ПРОСТІР – стилізоване зображення торговельної марки ПРОСТІР.
Голограма Mastercard на голограмі зображені дві півкулі, при нахилі Платіжної картки
материки та надписи Mastercard на задньому плані зміщуються.
3.1.4 Логотип платіжної системи.
Логотип ПРОСТІР (кирилична версія) або (латинська версія) являє собою стилізований напис
ПРОСТІР/PROSTIR синього кольору із жовтим напівколом меншого розміру, розташованим у
синьому напівколі більшого розміру.
Логотип Visa являє собою стилізований напис VISA синього кольору із золотистим трикутником
над лівою частиною літери V, розташований у білому прямокутнику.
Логотип Visa Electron аналогічний до інших ЕПЗ Visa, але додатково містить надпис Electron,
розміщений під надписом Visa.
Логотип Mastercard являє собою прямокутник, в якому заходяться логотип Mastercard – два кола
червоного та жовтого кольору з надписом Mastercard білого кольору.
Логотип Maestro два пересічених кола синього та червоного кольорів з написом Maestro білого
кольору, яка нанесена на їх фоні.
3.1.5 Назва банка емітента. У верхній частині ЕПЗ має бути розміщена назва або логотип банка, який
випустив ЕПЗ, для можливості його ідентифікації.
3.1.6 Ім’я Держателя ЕПЗ має бути нанесено знизу ЕПЗ (під датою терміну дії) способом, аналогічним до
способу нанесення на ЕПЗ номеру ЕПЗ. На деяких ЕПЗ ім’я Держателя ЕПЗ може бути відсутнім (якщо ЕПЗ
не ембосована, тобто номер ЕПЗ та термін дії нанесені типографським способом).
3.1.7 Назва продукту розташовується у верхній частині ЕПЗ та використовується для ідентифікації типу ЕПЗ.
3.1.8 Чіп - мікросхема розташовується на ЕПЗ та необхідна для проведення основних операцій з ЕПЗ через
електронні канали.
3.1.9 Ідентифікатор безконтактної технології.
Visa PayWave, Mastercard Contactless, ПРОСТІР - це ЕПЗ з безконтактною технологією оплати,
які забезпечують швидкі розрахунки. Для проведення оплати потрібно лише піднести Платіжну картку до
устаткуваня (діє тільки в тих устаткуваннях, які підтримують безконтактні технології). Більш детально п. 5.3.
Інструкції.
Ідентифікатор безконтактної технології

Також це можуть бути пристрої у вигляді брелоків або стікерів причеплених на телефон, годинник тощо з
позначкою ПРОСТІР, Visa PayWave або Mastercard Contactless.
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3.2. Зворотня сторона:

Магнітна смуга
Поле для підпису

3.2.1 Магнітна смуга. Знаходиться у верхній частині ЕПЗ.
3.2.2 Поле для підпису. Розташоване під магнітною смугою. На ній обов’язково має бути присутній
зразок підпису Держателя ЕПЗ, чітко нанесений кульковою ручкою. Смуга має бути непошкоджена – при
проступанні на ній надпису VOID платіжна картка не може прийматися як засіб платежу.
3.2.3 На смузі для підпису має бути надруковано останні чотири цифри номеру ЕПЗ.
3.2.4 Якщо на лицьовій стороні відсутній ідентифікатор банку, який випустив ЕПЗ, на звороті під смугою для
підпису має бути присутній надпис „This card is issued by pursuant to license by”.
3.2.5 Також на звороті (як правило, у верхній частині) має бути присутня інформація про виробника ЕПЗ.
3.3 Бічні сторони (ребра) всіх ЕПЗ мають бути білого кольору.
3.4 Якщо у касира виникають сумніви стосовно справжності ЕПЗ, він може звернутися до Центру авторизації
за телефоном, вказаним у пункті 4.6 Інструкції.

4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІЄНТА
4.1 При попередній ідентифікації касир повинен звірити:
- особу Держателя ЕПЗ з фотографією в документі, що пред’являється.
- ім’я та прізвище, що вказані на ЕПЗ, з даними документа, що пред’являється.
- підпис на ЕПЗ (на смузі для підпису) та у пред’явленому документі.
4.2 Додаткова перевірка пред’явлення ЕПЗ законним Держателем ЕПЗ відбувається після проведення
операції шляхом звірки підпису Клієнта на документі, оформлюється за результатами операції (Чек) та на
ЕПЗ (смузі для підпису).
4.3 Якщо підпис не співпадає, касир має запропонувати Клієнту розписатися на Чеку повторно – на вільному
місці біля першого підпису.
4.4 При повторному неспівпадінні підпису касир повинен анулювати Операцію.
4.5 ЕПЗ може бути прийнята як засіб платежу лише за умови пред’явлення її законним Держателем ЕПЗ.
4.6 Якщо у касира виникають сумніви стосовно пред’явлених документів особи, яка має намір використати
ЕПЗ для здійснення Операції, він може звернутися до Центру авторизації за телефоном (044) 249-31-87.
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5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ЗА
ДОПОМОГОЮ УСТАТКУВАННЯ
5.1 Обслуговування Устаткування
5.1.1 Ввімкнення Устаткування
Для ввімкнення Устаткування необхідно підключити живлення та підключити Устаткування до мережі
Інтернет. Мережевий кабель вставляється в роз’єм на зворотній стороні Устаткування, якщо термінал для
звязку використовуе GSM мережу мобільного оператора то необхідно переконатися в наявності покриття
мобільного оператора на місці встановлення.
Рулон паперу для Чеків вставляється у спеціальний лоток, що розташований в передній частині Устаткування.
На екрані Устаткування має з’явитися стандартне запрошення ввести ЕПЗ. Якщо на екран тривалий час
виводиться інформація про необхідність налаштування Устаткування чи звернення до сервісної служби,
необхідно зателефонувати в Банк.
5.1.2 Вимикання Устаткування
Для вимикання Устаткування відключіть живлення.
5.2 Здійснення Операції за допомогою Устаткування.
5.2.1 Після включення Устаткування знаходиться в режимі очікування.
Обрати потрібний пункт меню можна за допомогою функціональних клавіш
Кожного дня перед початком роботи треба перевіряти зв’язок
терміналу. В меню термінала обрати «Тест зв’язку». В разі
коректної роботи на дисплеї з’явиться напис «Тест зв’язку ОК».

5.2.2 Операція «ОПЛАТА ТОВАРУ»
Для проведення операції «ОПЛАТА ТОВАРУ» необхідно в меню термінала,
натисканням однієї з клавіш « ▲ / ▼ » обрати пункт «ОПЛАТА ТОВАРУ».
Для виконання операції потрібно натиснути зелену клавішу (OK). Для терміналів з
кількома торговцями на дисплеї буде пропозиція обрати торговця.
Натисканням однієї з клавіш « ▲ / ▼ » обрати потрібного торговця. Для виконання
операції потрібно натиснути зелену клавішу (OK). На дисплеї з’явиться пропозиція
ввести суму.
Касир з клавіатури набирає суму, на яку відбувається оплата, (невірно введену суму
можна відкоригувати жовтою клавішею (С), або скасувати операцію натисканням
червоної клавіші(STOP)). Введена сума відображається на місці нулів. Підтвердження
суми здійснюється натисканням зеленої клавіші (ОК).
На дисплеї буде запропоновано виконати зчитування інформації з Платіжної картки.
Для проведення операції Платіжною карткою з магнітною смугою необхідно
провести карткою через термінал таким чином, щоб магнітна смуга знаходилась знизу
зліва.
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Для проведення операції Платіжною карткою з чіп-модулем необхідно вставити
картку з мікропроцесором (чіп) в зчитувач карт, тримаючи чіпом вгору від себе.
Для проведення операції по Платіжній картці з безконтактною технологією
необхідно піднести її до дисплея терміналу на відстань 1 см.
Після введення Платіжної картки термінал перейде в режим встановлення зв’язку з
Процесинговим центром, та виконання операції продажу на вказану суму. При цьому
на дисплеї відображається процес встановлення зв’язку з Процесинговим центром.
У разі обслуговування Платіжної картки, що вимагає введення PIN – коду, з’явиться
повідомлення «УВЕДІТЬ PIN» з сумою покупки та полем для введення PIN – коду.
У разі якщо терміналом отримано відмову в проведенні операції по Платіжній картці, на дисплеї терміналу
відобразиться відповідне повідомлення і буде надрукований Чек із зазначенням причин відмови.
При успішно проведеній авторизації, термінал друкує 2 Чека зі спеціально відведеними місцями в кінці Чеку
платіжного терміналу для підпису клієнта та касира.
Касир обов’язково перевіряє ідентичність підписів клієнта на першому Чеку платіжного терміналу та
Платіжної картки клієнта.
Уразі якщо на Платіжній картці відсутній підпис Держателя ЕПЗ, то касир може провести операцію по такій
Платіжній картці, попередньо завіривши документи, які ідентифікують клієнта і, впевнившись, що перед ним
законний Держатель ЕПЗ, попросити його розписатися в полі підпису на зворотному боці Платіжної картки.
5.2.3. Оплата платіжною карткою з безконтактною технологією
Оплата карткою з безконтактною технологією ПРОСТІР, Visa PayWave та Mastercard Contactless можлива
тільки в терміналах, які підтримують безконтактні технології (п. 2.1.9):
Необхідно ввести суму оплати на платіжному терміналі.
Піднести Платіжну картку з безконтактною технологією до екрану терміналу на відстань не більш
ніж 4 см.
PIN

Якщо на терміналі з’явиться запит РIN- коду, покупцю необхідно ввести його за допомогою
клавіатури терміналу. Запит РIN - коду спрацьовує якщо сума платежу перевищує певний ліміт
(Visa PayWave - 500 грн., Mastercard Contactless - 100 грн., ПРОСТІР – 100 грн).
Після проведення оплати, спеціальний звуковий та світловий сигнал терміналу підтвердять
операцію. На екрані терміналу з’явиться повідомлення «Операція успішна»
УВАГА! Якщо був введений PIN-код або сума покупки менше 500 грн. по Платіжним
карткам Visa PayWave та 100 грн. по Платіжним карткам Mastercard Contactless і ПРОСТІР,
покупцю не потрібно підписувати Чек.

5.3 Операція «ПОВЕРНЕННЯ»
В меню термінала касиру використовуючи клавіші « ▲ / ▼ » , обрати пункт
«ПОВЕРНЕННЯ».
Для виконання операції необхідно натиснути зелену клавішу (OK). На дисплеї
з’явиться пропозиція ввести суму.
Касир з клавіатури терміналу набирає суму, на яку відбувається повернення, (невірно
введену суму можна відкоригувати жовтою клавішею (С), або скасувати операцію
натисненням червоної клавіші (STOP)). Введена сума відображається на місці нулів.
Підтвердження суми здійснюється натисканням зеленої клавіші (ОК).
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На дисплеї буде пропозиція виконати зчитування інформації з Платіжної картки.
На дисплеї з’явиться пропозиція ввести «НОМЕР ПОСИЛАННЯ» з Чека оригінальної
операції «ОПЛАТА ТОВАРУ», по якій необхідно ввести з клавіатури термінала 12
цифр номера. Невірно введені цифри номеру можна відкоригувати жовтою клавішею
(С). Підтвердження номеру здійснюється натисканням зеленої клавіші (ОК).
У разі обслуговування Платіжної картки, що вимагає введення PIN – коду, з’явиться
повідомлення «УВЕДІТЬ PIN» з сумою покупки та полем для введення PIN – коду.
На дисплеї відобразиться процес встановлення зв’язку з Процесинговим центром.
У разі якщо терміналом отримано відмову в проведенні операції по Платіжній картці,
на дисплеї терміналу відобразиться відповідне повідомлення і буде надруковано Чек із
зазначенням причин відмови.
При успішно проведеній авторизації, термінал друкує 2 Чеки зі спеціально відведеними місцями в кінці Чеку
платіжного терміналу для підпису клієнта та касира.
Касир обов’язково перевіряє ідентичність підписів клієнта на першому Чеку платіжного терміналу та
Платіжній картці клієнта.
5.4 Операція «ВІДМІНА» Операція використовується у разі необхідності відміни операції «ОПЛАТА ТОВАРУ»
або «ПОВЕРНЕННЯ».
УВАГА! Операція «ВІДМІНА» виконується тільки по тим операціям, які проходили сьогодні, та знаходяться в
Х-баланс.
В меню термінала касиру використовуючи клавіші « ▲ / ▼ » , обрати пункт
«ВІДМІНА».
Для виконання операції потрібно натиснути зелену клавішу (OK). На дисплеї
терміналу з’явиться пропозиція ввести номер Чеку платіжного терміналу тієї операції,
по якій виконується «ВІДМІНА».
Замість «0» касир повинен ввести номер Чеку та натиснути зелену клавішу «ОК».
При введенні правильного номера Чеку, на дисплеї буде відображена сума операції
«ОПЛАТА ТОВАРУ» або «ПОВЕРНЕННЯ», по якій виконується відміна, а також час і
дата її проведення.
Після підтвердження касиром правильності вибору відміняємої операції шляхом
натискання зеленої клавіші «ОК» на дисплеї з’явиться пропозиція підтвердити
виконання «ВІДМІНА ОПЕРАЦІЇ»:
Скасувати угоду 1-ТАК, 0-НІ.
При натисненні касиром клавіші «0», відбудеться вихід з операції.
При натисненні касиром клавіші «1», термінал виконує авторизацію з Процесинговим центром банку, та
виконує друк 2 Чеків платіжного терміналу операції «ВІДМІНА ОПЕРАЦІЇ».
5.5 Операція «КОПІЯ ЧЕКА»
Операція використовується у випадку виникнення необхідності в отриманні копії Чеку платіжного терміналу.
В меню термінала касиру використовуючи клавіші « ▲ / ▼ » обрати пункт «КОПІЯ
ЧЕКА».
Після натискання зеленої клавіші (ОК) на дисплеї термінала з’явиться запит введення
номера Чека.
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Необхідно вказати номер Чека та натиснути зелену клавішу (ОК). При цьому термінал
роздрукує Чек платіжного терміналу, відмінною від надрукованої при виконанні
операції наявністю надписом КОПІЯ.
5.6 Операція «КОРОТКИЙ ЗВІТ» (Х-баланс)
Ця операція виконується старшим касиром у випадку необхідності отримання звіту по операціям «ОПЛАТА
ТОВАРУ», «ПОВЕРНЕННЯ» та «ВІДМІНА ОПЕРАЦІЇ» проведеними за робочий день та до операції Z- баланс.
В меню термінала касиру використовуючи клавіші « ▲ / ▼ » , обрати пункт
«КОРОТКИЙ ЗВІТ».
Для виконання операції необхідно натиснути зелену клавішу (OK). Після чого
друкується звіт Х-баланс.
5.7 Операція «ЗВІРКА ПІДСУМКІВ» (Z – баланс)
Ця операція виконується старшим касиром, як правило по закінченню робочого дня. В результаті її виконання
відбувається звірка балансів термінала та Процесингового центру Банку по операціям, виконаних після
останньої звірки. Результати відвантаження друкуються на стрічці.
В меню термінала касиру використовуючи клавіші « ▲ / ▼ » обрати пункт «ЗВІРКА
ПІДСУМКІВ».
Для виконання операції необхідно натиснути зелену клавішу (OK). Після чого на
дисплеї відображається процес з’єднання Процесингового центру Банку. Після
встановлення з’єднання друкується звіт Z -баланс.

6. особливі випадки
6.1 Вилучення ЕПЗ
6.1.1 Вилучення ЕПЗ здійснюється касиром у випадку:
- отримання на авторизаційний запит відповіді із кодами: 04, 07, 41, 43, 33, 35, 36, 37, 38;
- при неспівпадінні перших чотирьох цифр номеру ЕПЗ із надрукованими під ними чотирма цифрами.
Якщо виконується будь-яка з умов, викладених вище, касир повинен повідомити Клієнта, що його ЕПЗ буде
вилучено, та порадити йому звернутися в банк, який видав ЕПЗ.
6.1.2 При вилученні ЕПЗ касир зобов’язаний видати Клієнту розписку, форма якої встановлена Банком.
6.1.3 Вилучені ЕПЗ передаються до Банку за адресою, вказаною у пункті 7.
6.1.4 Якщо вилучення ЕПЗ загрожує життю або здоров’ю касира внаслідок неадекватної поведінки особи,
яка надала СПЗ для здійснення оплати, касир не зобов’язаний вилучати ЕПЗ.

Перезавантаження терміналу у випадку виникнення проблем у роботі Устаткування
Одночасно натиснути

та

(тримати дві кнопки до вимкнення ~ 5 секунд)
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7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Регіональне управління

Адреса

Філія – Головне управління по м. Києву та Київській
області АТ «Ощадбанк»

01001, м. Київ, вул. Володимирська 27

Філія – Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»

21100, м. Вінниця, вул. Соборна 71

Філія – Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк»

43000, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста 8

Філія – Дніпропетровське обласне управління АТ
«Ощадбанк»

49044, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115

Філія – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»

84302, м.Краматорськ , вул. Сіверська,54

Філія – Житомирське обласне управління АТ
«Ощадбанк»

10003, м. Житомир, вул. Перемоги 15

Філія – Закарпатське обласне управління АТ
«Ощадбанк»

88000, м. Ужгород, вул. Корзо 15

Філія – Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк»

69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48

Філія – Івано-Франківське обласне управління АТ
«Ощадбанк»

76000, м. Івано-Франківськ, вул.
Грушевського19

Філія – Кіровоградське обласне управління АТ
«Ощадбанк»

25006, м. Кіровоград, вул. Декабристів 9

Філія – Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк»

93400, м. Сєвєродонецьк, кв. Енергетиків, 36,
відділ БПК: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1

Філія – Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк»

79000, м. Львів, вул. Січових стрільців 9,

Філія – Миколаївське обласне управління АТ
«Ощадбанк»

54024, м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе 50

Філія – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк»

65125, м. Одеса, вул. Базарна, 17

Філія – Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»

36000, м. Полтава, вул. Соборності 63, а

Філія – Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»

33000, м. Рівне, вул. Симона Петлюри 16

Філія – Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»

40004, м. Суми, вул. Горького 32

Філія – Тернопільське обласне управління АТ
«Ощадбанк»

46000, м. Тернопіль, майдан Волі 2,

Філія – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк»

61003, м. Харків, пл. Конституції 22

Філія – Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк»

73000, м. Херсон, вул. Суворова 24

Філія – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 29000, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 46
Філія – Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк»

18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 320

Філія – Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»

58013, м. Чернівці, вул. Червоноармійська 244

Філія – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк»

14006, м. Чернігів, проспект Миру 19

