Опис послуг, що надаються внутрішньодержавною платіжною системою
«Система термінових переказів «Швидка копійка» відповідно до Правил Системи
Терміни та скорочення вживаються у такому значенні:
№
Термін/ скорочення
з/п
1. Банк

2. Веб Банкінг
3. Користувач СТП (Клієнт)

4. Непрямий учасник СТП

5. Платіжна організація

6. Пункти СТП (Установи
Банку/Прямого/Непрямого
учасника)
7. СТП (Система)
8. Учасник СТП (Прямий
учасник)

Визначення терміну/скорочення
публічне акціонерне товариство «Державний ощадний
банк України» (скорочена назва – АТ “Ощадбанк,
юридична адреса – Україна, 01001, м. Київ, вул.
Госпітальна, 12г), Установи якого здійснюють
приймання/виплату переказів за СТП згідно цих Правил,
відповідно до нормативно – правових актів
Національного банку України та законодавства України.
модуль WAY4™ Веб Банкінг (WAY4™ Web Banking та
mobile-banking) розробки компанії OpenWay, що
експлуатується у Банку.
фізична особа або Суб’єкт господарювання, яким
надається послуга платіжної системи СТП щодо
виконання переказу коштів учасником платіжної
системи СТП.
юридична особа, яка надає послуги платіжної системи
СТП на підставі договору, укладеного з Прямим
учасником платіжної системи СТП, якому надано право
на укладання таких договорів Платіжною організацією
платіжної системи СТП.
АТ
“Ощадбанк”,
який
являється
Платіжною
організацією внутрішньодержавної платіжної системи
«Система термінових переказів «Швидка копійка», є
власником права на використання товарного знаку, що
ідентифікує належність платіжних документів до СТП,
визначає Правила роботи СТП, а також виконує інші
функції щодо забезпечення діяльності СТП, несе
відповідальність відповідно до вимог законодавства
України та Угод, укладених з Учасниками СТП.
Установи Банку/Прямого/Непрямого Учасника,
що
зареєстровані в СТП та обладнані відповідними АРМ
для забезпечення здійснення операцій відправлення та
виплати переказів за СТП.
внутрішньодержавна платіжна система «Система
термінових переказів «Швидка копійка», Платіжною
організацією якої є АТ «Ощадбанк».
юридична особа, що на підставі договору з Платіжною
організацією платіжної системи СТП надає послуги
Користувачам СТП щодо проведення переказу коштів за
допомогою цієї системи та відповідно до законодавства
України має право надавати такі послуги. Учасниками
платіжної системи СТП мають право бути банк, що має
банківську ліцензію Національного банку України, а
також небанківська фінансова установа, яка має
ліцензію Національного банку України на переказ
коштів без відкриття рахунків, які уклали договори з
Платіжною організацією платіжної системи СТП.
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СТП забезпечує надання наступних видів послуг:
- переказ готівкових коштів від фізичних осіб у національній валюті фізичним особам.
Здійснюється будь - якою Установою Банку, що здійснює перекази за СТП, Установою
Прямого/Непрямого учасника СТП, за умови надання Відправником – фізичною особою
документу, що посвідчує його особу, та реєстрації у СТП інформації про серію та номер
зазначеного документу;
- переказ безготівкових коштів від Суб’єктів господарювання у національній валюті
фізичним особам. Здійснюється тільки Підрозділами Банку на рівні центрального апарату та
регіональних управлінь;
- виплата коштів термінових грошових переказів у національній валюті фізичним особам
готівкою або шляхом зарахування на поточний (картковий) рахунок. Здійснюється будь - якою
Установою Банку, що здійснює перекази за СТП, Установою Прямого/Непрямого учасника
СТП;
- переказ безготівкових коштів від фізичних осіб у національній валюті за СТП через Веб
Банкінг АТ «Ощадбанк» шляхом перерахування коштів із власного карткового рахунку
Відправника переказу (Користувача Веб Банкінгу АТ «Ощадбанк»);
- зарахування коштів переказу в національній валюті, відправленого за СТП, на картковий
рахунок Отримувача переказу (Користувача Веб Банкінгу АТ «Ощадбанк»). Операції з переказу
коштів фізичною особою - резидентом на рахунок фізичної особи – нерезидента, платіжна
картка якої емітована на території України, не здійснюються відповідно до вимог Інструкції про
порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (зі
змінами та доповненнями);
- повернення коштів невиплаченого термінового переказу на картковий рахунок
Відправника переказу (Користувача Веб Банкінгу АТ «Ощадбанк»), з якого були відправлені
кошти для переказу за СТП, без повернення суми комісійної винагороди Банку;
- виплата вкладів вкладникам неплатоспроможних банків за рахунок Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО). Здійснюється тільки установами Банку.
Установи Прямих/Непрямих Учасників платіжної системи СТП здійснюють перекази
коштів у національній валюті за дорученням нерезидентів та на їх користь виключно за умови
отримання ними генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних
операцій.
Плата за здійснення термінових грошових переказів за СТП стягується з Відправника
переказу – фізичної особи згідно з діючими тарифами Платіжної організації. У разі здійснення
переказу коштів фізичним особам від Суб’єкта господарювання, плата за здійснення термінових
грошових переказів за СТП стягується з Суб’єкта господарювання, у розмірі, визначеному у
Договорі між Банком та Суб’єктом господарювання.
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