Умови та Правила надання послуг в системі LiqPay
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Система LiqPay - це платіжний сервіс ПриватБанка* (Банк), призначений для спрощення
проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та / або фізичними
особами - підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп'ютерів та / або
інших мобільних пристроїв.
Ці умови та правила надання послуг в системі LiqPay (Договір) регулює відносини Банку з
суб'єктом господарювання, що приєдналася до Договору (Клієнт), згідно з якими Банк надає
дистанційне обслуговування, фінансові послуги з прийому платежів за допомогою системи
LiqPay, а також забезпечує технологічне обслуговування з прийому платежів, та
перерахуванню грошових коштів (Послуги).
Клієнтами за цим Договором є особи, які ініціюють відправку платежів на користь
одержувачів за допомогою сисАтеми LiqPay (Платники), і особи, які приймають платежі за
допомогою системи LiqPay (Одержувачі).
Банк надає Послуги на підставі цього Договору. При оплаті Послуг безготівковими коштами,
Банк може надавати Послуги Платнику також на підставі розпорядження виконати операцію
зі списання коштів з рахунку на користь Банку в оплату Послуги (Дистанційне
розпорядження). Дистанційне розпорядження може передаватися Платником Банку через
узгоджені канали доступу в системі LiqPay. Вартість Послуги для Платника включає і може
бути використана Банком для виконання доручення по переказу грошових коштів на користь
Одержувача грошових коштів та оплати вартості фінансових послуг з прийому платежів за
допомогою системи LiqPay.
Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору шляхом
публікації змін на сайтах https://www.liqpay.ua та https://privatbank.ua/terms. Зміни вступають
в силу з моменту опублікування, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений
додатково при їх публікації.
* АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», діюче на підставі
Ліцензії НБУ №22 від 05.10.2011, к/р 32009100400 в Обласному управлінні НБУ, МФО
305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського 1Д
ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ В СИСТЕМІ LIQPAY
Необхідні умови, для успішного підключення Клієнта одержувача до системи LiqPay:
Реквізити для отримання фінансового відшкодування в системі LiqPay відповідають
реквізитам поточного рахунку Клієнта в Банку;
Клієнт-одержувач до початку роботи з системою LiqPay має активний поточний рахунок в
Банку, а так само клієнт (представник Клієнта) ідентифікований і верифікований у відділенні
Банку відповідно до вимог законодавства та внутрішніх положень Банку.
Додаткові вимоги:
Клієнт має працюючий Інтернет-сайт на якому передбачено приймати платежі через
систему LiqPay;
Номер телефону, на який зареєстровано обліковий запис в системі LiqPay, відповідає
номеру телефону, зазначеного в реквізитах Клієнта в Банку, як фінансовий номер фізичної

особи, визначеного уповноваженим представником Клієнта, для виконання певних операцій
в системі LiqPay (Уповноважена особа або Довірена особа). Список Уповноважених і
Довірених осіб можна подивитися в Приват24 для бізнесу в розділі: "Ще - Налаштування Матриця повноважень");
Клієнт успішно пройшов перевірку на відсутність забороненої продукції та послуг;
Для активації магазину з відшкодуванням за деякими категоріями товарів \ послуг у
Клієнта може бути запитана додаткова документація. Включаючи, але не обмежуючись:
 Для продавців об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ): прямі договори з
правовласниками на право продажу \ поширення \ відтворення ОІВ.
 Для продавців брендових товарів: прямі договори з правовласниками на
використання торгової марки і договори з дистриб'ютором або дилером.
 Для продавців квитків на заходи: договори з виконавцями і організаторами
на право продажу квитків на захід.
 Для продавців квитків на транспорт: договори з перевізниками,
транспортними компаніями, туристичними агентствами, транспортними
компаніями, яких приваблює така компанія для організації перевезень,
перельотів і подорожей.
 Для компаній, що надають послуги теле-, радіо- мовлення, телебачення та
інтернет-провайдерів: ліцензії на теле-, радіо- мовлення.
 Та інше.

ПРАВА СТОРІН:
БАНК МАЄ ПРАВО:


Відмовити в наданні Послуг, а також повернути платіж, якщо платіж не пройшов
перевірку безпеки.



У межах своїх внутрішніх правил та політики ведення бізнесу з метою мінімізації
можливих ризиків і збитків Банку і Клієнта (спільно - Сторони, а кожна окремо Сторона) від шахрайської діяльності, недотримання вимог законодавства, в
односторонньому порядку встановлювати та/або змінювати максимальну суму
операції з надання Банком Послуги Клієнту на підставі цього Договору (Транзакція).



Вимагати у Клієнта документи та інформацію, які необхідні для актуалізації даних
про його діяльність. У разі відмови Клієнта надати необхідні документи та відомості
або умисного надання неправдивих відомостей про себе, Банк має право відмовити
Клієнту в наданні Послуг.



Обмежити загальну суму Транзакцій з однієї банківської картки (Картка) або
електронного платіжного засобу за один день на користь Клієнта без узгодження з
Клієнтом, зокрема, Банк має право встановити обмеження по сумі Транзакції в
розмірі до 15 000 гривень або в еквіваленті цієї суми в іноземній валюті з однієї
Картки або електронного платіжного засобу за один день на користь Клієнта.



При виникненні претензій з боку Платника або його банка-емітента з приводу
необґрунтованості списання коштів з його рахунку на користь Клієнта та/або його
контрагента, Банк вживає заходів щодо врегулювання спірних питань, керуючись
вимогами Міжнародних платіжних систем і чинного законодавства України. При
підтвердженні неправомірності Транзакції, що виникла внаслідок умисного або
необережного порушення Клієнтом, його персоналом та/або його контрагентом,
умов Договору, Клієнт зобов'язаний відшкодувати Банку суму оспорюванної
Транзакції в порядку, передбаченому цим Договором, а Банк має право утримати цю
суму з наступних відшкодувань Клієнту.



Перевіряти дотримання Клієнтом положень цього Договору.



Призупинити обробку Транзакцій на користь Клієнта, у разі якщо кількість Chargeback
за вказівкою Клієнту, складе більше 2% від обороту по Транзакціям, до остаточного
з'ясування обставин.



Звернутися до правоохоронних органів, в разі, якщо він володіє інформацією про вже
виявлені протиправні дії Клієнта з використанням Карток або електронних платіжних
засобів або можливі протиправні випадки в майбутньому.



Банк має право призупинити надання Послуг Клієнту (повідомивши про це Клієнта
не пізніше дня призупинення) в наступних випадках:


Якщо Транзакції на момент їх здійснення викликають підозру щодо їх
правомірності (на підставі інформації, отриманої Банком в результаті
моніторингу операцій);



У разі отримання Банком повідомлення з Міжнародної платіжної системи
та/або від емітента Картки (в тому числі в електронному вигляді/факсом) про
те, що проведені Клієнтом Транзакції є шахрайськими;



У разі отримання Банком вимоги від Міжнародної платіжної системи
призупинити / припинити надання Послуг Клієнту;



У разі отримання Банком повідомлення від Міжнародної платіжної системи (у
тому числі в електронному вигляді / факсом) про перевищення Клієнтом
допустимої (відповідно до правил Міжнародної платіжної системи) кількості
операцій в місяць або допустимого рівня щомісячного обороту по
Транзакціям, за якими пред'явлені претензії.

КЛІЄНТ МАЄ ПРАВО:
Отримувати від Банку консультації з порядку підключення до Послуг в системі LiqPay,
витратні і інформаційні матеріали, інструктаж по роботі з системою LiqPay і порядку
проведення Транзакцій.
ОБОВʼЯЗКИ СТОРІН:
БАНК ЗОБОВʼЯЗАНИЙ:


Здійснювати проведення платежів відповідно до цього Договору, використовуючи в
якості джерела коштів наданих Клієнтом: поточні рахунки, карткові рахунки, готівкові
кошти (внесені через банківські автомати самообслуговування) та інші не заборонені
законом засоби платежу в залежності від використовуваного методу оплати.



Виконувати Дистанційні розпорядження Клієнтів, які не суперечать чинному
законодавству України, правилам Міжнародних платіжних систем і цьому Договору.



Переказувати на рахунок Клієнта суми платежів, прийнятих на його користь, за
вирахуванням вартості фінансових послуг з прийому платежів за допомогою системи
LiqPay.



Списувати з рахунку Клієнта суми платежів, відправлених, за вирахуванням вартості
фінансових послуг з прийому платежів за допомогою системи LiqPay.



Забезпечити конфіденційність і нерозголошення інформації про операції, Картки,
електронні платіжні засоби Клієнтів і їх персональні дані.



Встановлювати однакову вартість Послуг незалежно від способу внесення коштів
(безготівкові кошти або готівкові кошти, внесені через банківські автомати
самообслуговування).

КЛІЄНТ ЗОБОВʼЯЗАНИЙ:


Виконувати вимоги законодавства України та правил Міжнародних платіжних систем,
які застосовуються до Послуг.



На вимогу Банку надавати необхідні документи, відомості та інші дані для
ідентифікації, визначення суті діяльності та фінансового стану, з метою виконання
вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.



Не допускати перевищення максимальної суми Транзакції.



Не розголошувати дані, що використовуються для авторизації Клієнта в системі
LiqPay третім особам.



Контролювати передачу динамічного пароля і даних, що використовуються для
авторизації Клієнта в системі LiqPay третім особам і Довіреним особам, у тому числі
працівникам або підрядникам Клієнта для підключення до системи LiqPay,
підписання або підтвердження платежів, внесення зміни в умови надання Послуг і
повідомляти Банк про Довірених осіб Клієнта і перелік їх повноважень.



Не застосовувати систему LiqPay і Послуги для здійснення Транзакцій для прийому
платежів щодо реалізації заборонених товарів і послуг;



Оплачувати Послуги та інші послуги Банку відповідно до тарифів Банку.



Здійснювати Транзакції відповідно до умов цього Договору.



Повідомляти Банк про всі зміни в даних Клієнта, пов'язаних з виконанням цього
Договору, не пізніше 3 календарних днів з моменту їх виникнення в письмовому
вигляді, надавши відповідну документацію та/або інформацію в будь-яке відділення
Банку або по каналах зв'язку зі службою підтримки системи LiqPay.



Вносити зміни в реквізити для отримання платежів в системі LiqPay тільки після
отримання від Банку відшкодування по всім представленим раніше даним.



При проведенні Транзакції дотримуватися порядку роботи з Картками, викладеному
в цьому Договорі, у правилах Міжнародних платіжних систем і чинному законодавстві
України.



При укладанні Договору вказувати правильні реквізити, на які буде здійснюватися
перерахування грошових коштів. Банк не несе відповідальності за повноту і
достовірність наданих Клієнтом реквізитів.



Забезпечити конфіденційність і нерозголошення
персональні дані відправників коштів, Транзакції.



Не підвищувати ціни на товари або послуги, оплачувані через Інтернет, за рахунок
застосування курсу конвертації національної валюти України, відмінного від курсу,
встановленого в Банку на момент проведення Транзакції. При встановленні ціни на
товари або послуги, при здійсненні розрахунків з відправниками коштів Клієнт

інформації

про

операції,

зобов'язаний застосовувати курс конвертації національної валюти України,
встановлений Банком на момент проведення Транзакції і вказаний на офіційному
сайті Банку.



Відповідно до вимог міжнародного стандарту безпеки Інтернет-платежів 3-D Securе,
прийнятого Міжнародними платіжними системами, Клієнт зобов'язується НЕ
вимагати введення реквізитів Карток (номер Картки, строк дії, CVV) від відправників
коштів на своєму сайті. Введення реквізитів Карток здійснюється СУВОРО на
захищеному Сервері https://www.liqpay.ua і виключно особисто відправником
грошових коштів.



Не застосовувати метод прийому платежів "Переказ з картки на картку" для:
 продажу високоризикових товарів за класифікацією МПС (ризикові MCC);
 продажу товарів обмежених \ вилучених з обороту відповідно до чинного
законодавства України;
 продаж нових товарів (не б\у) зареєстрованих торгових марок \ брендів
(електроніка, парфуми, одяг і т.д.).



Не застосовувати метод прийому платежів "Переказ з картки на картку" замість інших
метод прийому платежів для отримання послуг інтернет еквайрингу і продажу
товарів і послуг систематично (більше 10 разів на місяць) і з метою здійснення
підприємницької діяльності.



Виконувати інші умови використання системи LiqPay, що визначають права і
обов'язки Сторін.



При виникненні обставин, що перешкоджають виконанню умов цього Договору,
повідомити Банк у триденний термін.



Забезпечити наявність достатньої кількості грошових коштів в джерелі коштів
Клієнта, що використовується Банком (поточні рахунки, карткові рахунки, готівкові
кошти, внесені через банківські автомати самообслуговування, і інші не заборонені
законом засоби платежу в залежності від використовуваного методу оплати) для
надання Банком Послуг за цим Договором.



Повідомити Банк негайно, але не пізніше одного календарного дня, про виявлені
факту компрометації. Негайно вжити заходів щодо запобігання компрометації та
усунення слабких місць у безпеці захищеної інформації. Розкривати інформацію
судовим і правоохоронним органам, про компрометаціонні події, в порядку
встановленому чинним законодавством України. Забезпечити можливість своїм
співробітникам зв'язатися через всі доступні канали зв'язку з представниками Банку
для визначення ступеня компрометації карткових платіжних реквізитів.



Відразу, але не пізніше двадцяти чотирьох (24) годин, забезпечити збереження всієї
інформації, у всіх можливих для фіксації джерелах, що стосується фактів
компрометації, в тому числі:


забезпечити збереження та захист всіх потенційних доказів, що мають
відношення до судової експертизи;



ізолювати зламані системи з мережі;



зберегти всі системи виявлення вторгнень, захист від вторгнень, журнали
Prevention System, все брандмауери, Web, бази даних і журнали подій;



задокументувати всі дії реагування на інциденти, а також утримуватися від
перезавантаження або скомпрометованої, або потенційно зараженої системи

або прийняття еквівалентних дій, які можуть мати ефект усунення або
знищення інформації, яка потенційно може свідчити про подію.
МОНІТОРИНГ ОПЕРАЦІЙ
З метою виявлення операцій, що викликають підозру щодо їх правомірності та вжиття
заходів для запобігання шахрайських операцій з Картками, Банк має право здійснювати
моніторинг сайтів та Інтернет-магазинів Клієнта, а також (аналіз) Транзакцій та/або
інформації, що міститься в Дистанційних розпорядженнях Клієнта на предмет відповідності
вимогам цього Договору, положень законодавства України, правил Міжнародних платіжних
систем, умов надання банківських послуг.
ГАРАНТОВАНИЙ ДЕПОЗИТ
Банк має право вимагати від Клієнта сплати гарантованого депозиту в розмірах,
передбачених нижче, в разі наявності підозр про порушення Клієнтом законодавства
України, правил Міжнародних платіжних систем та/або умов надання банківських послуг
Банку.
Клієнт зобов'язаний сплатити суму гарантованого депозиту протягом 2 календарних днів з
моменту отримання відповідної вимоги від Банку.
Сума гарантованого депозиту становить еквівалент 20 000 (двадцять тисяч) доларів США
в українських гривнях за курсом продажу долара Банку на дату виставлення рахунку
Банком.
Банк зобов'язаний повернути Клієнту суму гарантованого депозиту протягом 2 календарних
днів у разі доведення відсутності порушень Клієнтом положень цього Договору,
законодавства України, правил Міжнародних платіжних систем і умов надання банківських
послуг Банку.
МЕТОДИ ОПЛАТИ
Методи оплати доступні в системі LiqPay вказані в Додатках до Договору. Банк має право в
односторонньому порядку вносити зміни до переліку Методів оплати без обов'язкового
попереднього повідомлення Клієнта.
Банк має право в односторонньому порядку встановлювати обмеження і ліміти надання
Послуги по кожному Методу оплати (наприклад, Максимальну суму Транзакції по кожному
Методу оплати) без обов'язкового попереднього повідомлення Клієнта.
ФІНАНСОВІ УМОВИ
Вартість фінансових послуг з прийому платежів за допомогою системи LiqPay і ліміти по
кожному Методу оплати вказані у відповідному Додатку до Договору. Банк залишає за
собою право змінювати тарифи та / або ліміти в односторонньому порядку.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Клієнт несе одноосібну відповідальність за нерозголошення і збереження конфіденційності
даних, що використовуються для авторизації Клієнта в системі LiqPay. Клієнт несе повну
відповідальність за будь-які дії осіб, яким були передані дані, які використовуються для
авторизації Клієнта в системі LiqPay для підключення Клієнта до системи LiqPay або

внесення зміни в умови надання Послуг (зміна застосовних Методів оплати і т.д.). Клієнт
несе повну відповідальність за операції, що здійснюються в системі LiqPay його Довіреними
особами.
При невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов'язань однією із Сторін, інша
Сторона має право вимагати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань,
а також відшкодування завданих їй збитків.
При використанні системи LiqPay та/або Послуг для здійснення Транзакцій щодо
заборонених товарів та послуг, Клієнт сплачує Банку штраф, в розмірі, еквівалента 2500
доларів США за кожне встановлене порушення (платіж). Додатково, Банк має право
застосовувати правові заходи щодо відшкодування збитків, пов'язаних із застосуванням
штрафних санкцій Міжнародними платіжними системами за результатами незаконної
діяльності Клієнта, пов'язаної з використанням системи LiqPay та/або Послуг для
здійснення Транзакцій щодо заборонених товарів та послуг, а Клієнт зобов'язується
відшкодувати суму таких завданих збитків Банку в повному обсязі, включаючи витрати,
пов'язані з наданням Банку правової допомоги третіми особами.
При перевищенні цін на товари або послуги, оплачувані через Інтернет (в тому числі за
рахунок застосування курсу конвертації національної валюти України, відмінної від курсу,
встановленого в Банку на момент проведення Транзакції) Клієнт зобов'язаний протягом 3-х
днів після отримання офіційного повідомлення від Банку про таке порушення, усунути його.
У разі неусунення або відмови в усуненні порушення, Клієнт сплачує Банку штраф в розмірі
5000 грн. за кожен випадок порушення, а також різницю ціни замовлення при оплаті через
Інтернет в порівнянні з іншими способами оплат (готівковий або безготівковий розрахунок)
по кожній оскарженій за цим правилом Транзакції.
Якщо поточний рахунок Клієнта вказаний у реквізитах для перерахування відшкодування по
Транзакціям знаходиться в іншому банку, Банк не несе відповідальність за комісії, що
стягуються його розрахунковим банком, і терміни зарахування розрахунковим банком
грошових коштів на рахунок Клієнта.
Клієнт несе повну відповідальність за інформацію, що міститься на його сайті.
При підтвердженні факту розголошення конфіденційної інформації, а також за кожен факт
коли Клієнт вимагав введення реквізитів Карток (номер Картки, строк дії, CVV) від
відправників коштів на своєму Сайті, винна Сторона сплачує штраф у розмірі 5000 грн. за
кожен випадок порушення. Додатково, Банк має право накласти на Клієнта штраф в сумі
Транзакції, проведеної з таким порушенням. При неодноразовому порушенні цієї умови
Клієнтом, Банк має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку повідомивши
про це Клієнта не пізніше дати розірвання Договору.
При підтвердженні факту використання методу прийому платежів "Переказ з картки на
картку" для:
 продажу високоризикових товарів за класифікацією МПС (ризикові MCC);
 продажу товарів обмежених \ вилучених з обороту відповідно до чинного
законодавства України; або
 продаж нових товарів (не б \ у) зареєстрованих торгових марок \ брендів
(електроніка, парфуми, одяг і т.д.),
Клієнт сплачує Банку штраф в розмірі 200 000 грн. за кожен випадок порушення. Додатково,
Банк має право накласти на Клієнта штраф в сумі Транзакції, проведеної з таким
порушенням. При неодноразовому порушенні цієї умови Клієнтом, Банк має право розірвати
цей Договір в односторонньому порядку повідомивши про це Клієнта не пізніше дати
розірвання Договору.
При підтвердженні факту використання методу прийому платежів "Переказ з картки на
картку" замість інших метод прийому платежів для отримання послуг інтернет еквайрингу і

продажу товарів і послуг систематично (більше 10 разів на місяць) і з метою здійснення
підприємницької діяльності, Клієнт сплачує Банку штраф в розмірі 200 000 грн. за кожен
випадок порушення. Додатково, Банк має право накласти на Клієнта штраф в сумі
Транзакції, проведеної з таким порушенням. При неодноразовому порушенні цієї умови
Клієнтом, Банк має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку повідомивши
про це Клієнта не пізніше дати розірвання Договору.
Суми штрафів, можуть бути або утримані Банком з наступних відшкодувань Клієнта шляхом
списання з проміжного рахунку необхідної суми, або шляхом виставлення рахунку на оплату
штрафу Клієнту. Клієнт зобов'язаний сплатити даний рахунок протягом 10 робочих днів з
дати його виставлення. У разі несплати рахунку у встановлені терміни Клієнт зобов'язаний
сплатити Банку пеню в розмірі 0.1% від суми заборгованості за кожен день прострочення
платежу.
УРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ І РОЗГЛЯД СПОРІВ
Всі суперечки і розбіжності, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть, по
можливості, вирішуватися шляхом переговорів.
Якщо Сторони не дійдуть згоди, спори і розбіжності підлягають вирішенню в установленому
чинним законодавством порядку.
При виникненні претензій, Банк вживає заходів щодо врегулювання спірних питань,
керуючись вимогами Міжнародних платіжних систем і чинним законодавством України.
При підтвердженні неправомірності Транзакції, що виникла внаслідок умисного або
необережного порушення Клієнтом умов цього Договору, Клієнт зобов'язаний відшкодувати
Банку суму оспорюваної Транзакції, а Банк має право утримати цю суму з наступних
відшкодувань Одержувачу.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
Цей Договір набуває чинності з моменту вказівки Клієнтом динамічного пароля в заяві про
приєднання до Договору і діє до моменту його припинення однією із Сторін. Будь-яка
Сторона може припинити цей Договір шляхом направлення повідомлення про припинення
іншій Стороні не менше, ніж за 10 днів до дати такого припинення.
Банк може припинити надання Послуг за цим Договором та / або розірвати Договір в
односторонньому порядку шляхом направлення Клієнту повідомлення не пізніше дня
припинення надання Послуг та / або розірвання Договору в разі:
A.
відмови та/або ненадання необхідної інформації Клієнтом,
B.
наявності підозр порушення Клієнтом положень цього Договору, законодавства
України, правил Міжнародних платіжних систем та/або умов надання банківських послуг
Банку,
C.
порушення Клієнтом положень цього Договору, законодавства України, правил
Міжнародних платіжних систем та/або умов надання банківських послуг Банку, або
D.
невнесення Клієнтом суми гарантованого депозиту протягом 3 (трьох) календарних
днів з моменту отримання відповідної вимоги Банку.
Припинення цього Договору здійснюється у відповідність з положеннями цього Договору та
чинного законодавства України. При наявності у однієї із Сторін фінансових чи інших
претензій один до одного, розірвання Договору відкладається до врегулювання спірних
питань.
При розірванні цього Договору Одержувач зобов'язується зняти з усіх сторінок свого сайту
логотипи Verified By Visa, MasterCard SecureCode, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Приват-24,

посилання www.privatbank.ua і іншу інформацію про співпрацю з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за
цим Договором.
У разі встановлення фактів компрометації даних через неналежний захист платіжних
реквізитів Карток Одержувачем, Банк має право достроково розірвати Договір і припинити
надання Послуг за цим Договором.
ФОРС МАЖОР
Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань
за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком заборонних заходів держави,
місцевих органів влади або обставин непереборної сили, до яких відносяться події, на які
Сторони не можуть вплинути і не несуть відповідальності за їх виникнення, наприклад:
пожежа, повінь, землетрус, війна, страйк і т. п.
ІНШІ УМОВИ
У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються умовами і правилами
надання банківських послуг Банком (https://privatbank.ua/terms), правилами Міжнародних
платіжних систем і чинним законодавством України.
Послуги, що надаються Банком за цим Договором, не повинні суперечити законодавству
України і нормативним актам Національного банку України.
Цей Договір публічно доноситься необмеженому колу осіб на веб-сайтах
https://www.liqpay.ua (постійно доступний для ознайомлення) та https://privatbank.ua/terms.
Цим Договором Банк повідомляє Клієнта, що використання Карток та/або рахунків фізичної
особи для прийому платежів, отриманих в результаті ведення підприємницької діяльності
Клієнтом, заборонено відповідно до чинного законодавства України. Банк має право
припинити або призупинити надання Послуг за Договором у разі наявності підозр
використання Клієнтом Карток та/або рахунків фізичної особи для прийому платежів,
отриманих в результаті ведення підприємницької діяльності Клієнтом.
Прийом платежів на підставі цього Договору здійснюється Банком. Зарахування коштів на
Картку або рахунок Одержувача грошових коштів відбувається виключно через банківські
установи (з рахунку Банку на рахунок одержувача коштів).
Клієнт підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно
і в повному обсязі.

Додаток №1
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay
МЕТОД ОПЛАТИ: ПРИВАТ24
СУТЬ МЕТОДУ Перенаправлення Платника в програмний комплекс Приват24
ОПЛАТИ: (https://www.privat24.ua/) для виконання платежу
ОПИС МЕТОДУ
ОПЛАТИ:

1. На сайті Одержувача Платник вибирає товар / послугу і
формує корзину. Оплата може проводитися тільки з Карток
АТ КБ "ПриватБанк". Сума платежу передається
Одержувачем, можливість зміни суми платежу відсутня.

2. Платник обирає метод оплати "Приват24".
3. При виборі вкладки "Приват24" на чекауті Одержувача,
система LiqPay переспрямовує Платника в програмний
комплекс Приват24.
4. Після ідентифікації Платника в системі Приват24, Платник
потрапляє в розділ "Корзина", де його платіж вже
сформований.
5. Для відправлення платежу, Платник повинен натиснути
"Оплатити" і підтвердити платіж.
ОТРИМУВАЧІ: Юридичні особи, Фізичні особи - підприємці
ПЛАТНИКИ: Фізичні особи - клієнти АТ КБ "ПРИВАТБАНК", зареєстровані в
Інтернет-банкінгу Приват24
ТАРИФИ ДЛЯ Згідно з чинними тарифами для карток АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПЛАТНИКА:
ТАРИФИ ДЛЯ 2,5% при оплаті Картками VISA і Mastercard будь-якого банку
ОТРИМУВАЧА:
1% для комунальних підприємств та підприємств, які надають
послуги постачання електроенергії при оплаті Картками VISA і
Mastercard
ВАЛЮТА:

українська гривня

Додаток №2
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay
МЕТОД ОПЛАТИ: ОПЛАТА БАНКІВСЬКОЮ КАРТОЮ
СУТЬ МЕТОДУ Оплата Платником товарів і послуг Отримувача за допомогою
ОПЛАТИ: банківської картки
ОПИС МЕТОДУ Для здійснення платежу Платник повинен ввести дані банківської
ОПЛАТИ: картки на платіжній сторінці банку (Отримувача в разі відповідності
Одержувача вимогам стандарту PCI DSS) та підтвердити платіж
Перед початком використання продукту Платник не зобов'язаний
проходити процеси ідентифікації та верифікації в АТ КБ
"ПриватБанк", якщо сума платежу не перевищує суму разової
транзакції, при якій ідентифікація і верифікація не проводяться
відповідно до чинного законодавства України.
До відносин Банку і Отримувача додатково застосовуються правила
інтернет-еквайрингу
Банкуhttps://conditions-andrules.privatbank.ua/main/view-content-198/?lang=ru
ОТРИМУВАЧІ: Юридичні особи, Фізичні особи - підприємці
ПЛАТНИКИ: Юридичні особи, Фізичні особи, Фізичні особи - підприємці
ТАРИФИ ДЛЯ Згідно з чинними тарифами банку-емітента банківської картки
ПЛАТНИКА: Платника
ТАРИФИ ДЛЯ 2,2% до 15.05.2021 року
ОТРИМУВАЧА: 2,75 % - з 16.05.2021 року

1% для комунальних підприємств та підприємств, які надають
послуги постачання електроенергії при оплаті Картками VISA і
Mastercard
ВАЛЮТА:

українська гривня

Додаток №3
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay
МЕТОД ОПЛАТИ: ОПЛАТА ГОТІВКОЮ
СУТЬ МЕТОДУ Внесення
готівки
через
будь-який
банківський
автомат
ОПЛАТИ: самообслуговування АТ КБ "ПРИВАТБАНК" для виконання платежу
ОПИС МЕТОДУ Для здійснення платежу Платник повинен внести готівку через будьОПЛАТИ: який
банківський
термінал
самообслуговування
АТ
КБ
"ПРИВАТБАНК".
Перед початком використання продукту Платник не зобов'язаний
проходити процеси ідентифікації та верифікації в АТ КБ
"ПриватБанк", якщо сума платежу не перевищує суму разової
транзакції, при якій ідентифікація і верифікація не проводяться
відповідно до чинного законодавства України та внутрішніми
правилами, положеннями Банку.
Максимальна сума платежу з використанням методу оплати "Оплата
готівкою" становить до 149 000 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень (або
еквівалент цієї суми в іноземній валюті) без документального
підтвердження джерел їх походження, якщо інші обмеження не були
встановлені Банком.
ОТРИМУВАЧІ: Юридичні особи, Фізичні особи - підприємці
ПЛАТНИКИ: Юридичні особи, Фізичні особи, Фізичні особи - підприємці
ТАРИФИ ДЛЯ Згідно з чинними тарифами для банківських
ПЛАТНИКА: самообслуговування АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

автоматів

ТАРИФИ ДЛЯ 2,2% до 15.05.2021 року
ОТРИМУВАЧА: 2,75% з 16.05.2021 року
1% для комунальних підприємств та підприємств, які надають
послуги постачання електроенергії при оплаті Картками VISA і
Mastercard
ВАЛЮТА:

українська гривня

Додаток №4
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay
МЕТОД ОПЛАТИ: ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ НА КАРТКУ

СУТЬ МЕТОДУ Переказ коштів з банківської картки Платника на банківську картку
ОПЛАТИ: Отримувача
ОПИС МЕТОДУ Для здійснення переказу коштів, Платник повинен вказати один з
ОПЛАТИ: наступних реквізитів Отримувача:
 Номер картки;
 номер розрахункового рахунку;
 номер телефону;
 електронну пошту.
При вказівці номера картки або розрахункового рахунку, кошти
зараховуються на зазначену картку або розрахунковий рахунок.
При вказівці номера телефону або електронної пошти, Одержувач
отримує повідомлення про платіж в якому у нього запитується
номер картки / розрахункового рахунку для зарахування коштів від
Платника. Після вказівки Одержувачем необхідної інформації,
грошові кошти зараховуються на картку / розрахунковий рахунок
Отримувача.
ОТРИМУВАЧІ: Фізичні особи (на поточні рахунки в національній валюті фізичних
осіб-нерезидентів зараховуються тільки кошти перераховані з
поточного рахунку іншої фізичної особи-нерезидента)
Даний метод прийому платежів дозволений для використання
тільки для одержувачів фізичних осіб з відшкодуванням на карту
фізичної особи ПриватБанку. Юридичним особам заборонено
використовувати відшкодування на своє ім'я з використанням
методу оплати "Переказ з картки на картку".
ПЛАТНИКИ: Фізичні особи
ТАРИФИ ДЛЯ https://www.liqpay.ua/uk/tariffs/
ПЛАТНИКА /
ОТРИМУВАЧА:
ВАЛЮТА:

українська гривня / долари США / євро

ІНШІ УМОВИ: Ліміти для Клієнтів використовують даний метод прийому платежів
встановлюється відповідно до чинного законодавства України та
правилами МПС:

1. Ліміт на 1 транзакцій - не більше 29 999 грн, для платформ
Visa Direct і Moneysend - 2 500 USD;
2. Місячний ліміт - не більше 400 000 долл і правилами МПС
для платформ Visa Direct і Moneysend - 100 000 USD;
3. Ліміт на кількість операцій в день і місяць для Клієнтів
використовують
даний
метод
прийому
платежів
обмежується на підставі внутрішніх лімітів і правил систем
моніторингу Банку.

Додаток №5
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay

МЕТОД ОПЛАТИ: МАСОВІ ВИПЛАТИ (В2С)
СУТЬ МЕТОДУ Перекази виплат від суб'єктів господарювання на користь фізичних
ОПЛАТИ: осіб за реєстрами
ОПИС МЕТОДУ Перекази виплат від Платників на користь одержувачів здійснюються
ОПЛАТИ: Банком за платіжним дорученням і реєстру Платника, переданими
Банку через Систему LiqPay.
Банк може виконувати доручення Платника як за рахунок коштів на
поточному рахунку Платника, відкритого в Банку, так і за рахунок
коштів, зібраних Банком на користь Платника на підставі цього
Договору з використанням інших методів оплати (зокрема, за
допомогою методу оплати "ОПЛАТА БАНКІВСЬКОЇ КАРТОЮ ").
При підключенні цього методу оплати, Платник гарантує, що виплати
на користь одержувачів не є виплатами доходів фізичних осіб і Банк
не є податковим агентом з виплати податку на доходи фізичних осіб
та інших платежів і зборів, що підлягають утриманню з виплат на
користь одержувачів. Платник несе одноосібну відповідальність за
утримання та сплату будь-яких застосовних податків і зборів, що
підлягають утриманню з виплат на користь одержувачів, які будуть
здійснюватися з використанням справжнього методу.
ОТРИМУВАЧІ: Юридичні особи, Фізичні особи, Фізичні особи - підприємці
ПЛАТНИКИ: Юридичні особи, Фізичні особи, Фізичні особи - підприємці
ТАРИФИ ДЛЯ Згідно з чинними тарифами банку-емітенту банківської картки
ПЛАТНИКА: Отримувача
ТАРИФИ ДЛЯ вартість визначається додатковим договором з Банком
ОТРИМУВАЧА:
ВАЛЮТА:

українська гривня

Додаток №6
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay
МЕТОД ОПЛАТИ: ОПЛАТА З ВИКОРИСТАННЯМ ТОКЕНУ
СУТЬ МЕТОДУ Регулярні платежі с картки Платника, ініційовані Одержувачем по
ОПЛАТИ: токену банківської картки Платника
ОПИС МЕТОДУ Одержувач встановлює запити на регулярне списання коштів з
ОПЛАТИ: токену банківської картки Платника. Одержувач сам встановлює
періодичність списання, суму і валюту платежу. Списання
відбувається при наявності підтвердження Платника на списання
коштів з його банківської картки.
При першій оплаті Платником вводяться дані банківської картки,
проходить оплата і генерується токен банківської картки платника,
який отримує Одержувач. При наступних оплатах вже не вводяться
дані банківської картки конкретного Платника, а проводиться оплата
за отриманим токеном.
ОТРИМУВАЧІ: Юридичні особи, Фізичні особи - підприємці

ПЛАТНИКИ: Юридичні особи, Фізичні особи, Фізичні особи - підприємці
ТАРИФИ ДЛЯ 2,75%
ПЛАТНИКА:
1% для комунальних підприємств та підприємств, які надають
послуги постачання електроенергії при оплаті Картками VISA і
Mastercard
ТАРИФИ ДЛЯ Згідно з чинними тарифами банку-емітенту банківської картки
ОТРИМУВАЧА: Отримувача
ВАЛЮТА:

українська гривня

Додаток №7
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay
МЕТОД ОПЛАТИ: ЄДИНИЙ ГАМАНЕЦЬ ПРИВАТ48
СУТЬ МЕТОДУ Автоматичне заповнення реквізитів банківської картки Платника,
ОПЛАТИ: яка була раніше додана в гаманець Платника в Системі LiqPay
ОПИС МЕТОДУ
ОПЛАТИ:

1. На Сайті Отримувача Платник вибирає товар / послугу і
формує кошик. Сума платежу передається Одержувачем,
можливість зміни суми платежу відсутня.
2. Платник вибирає оплату банківською карткою в Системі
LiqPay.
3. Платіж формується з автоматичним заповненням реквізитів
банківської картки Платника, яка була раніше додана в
гаманець Платника в Системі LiqPay.
4. Для відправлення платежу, Платник повинен натиснути
"Оплатити" і підтвердити платіж.

ОТРИМУВАЧІ: Юридичні особи, Фізичні особи - підприємці
ПЛАТНИКИ: Фізичні особи
ТАРИФИ ДЛЯ 2,2% до 15.05.2021 року
ПЛАТНИКА: 2,75 % з 16.05.2021 року
1% для комунальних підприємств та підприємств, які надають
послуги постачання електроенергії при оплаті Картками VISA і
Mastercard
ТАРИФИ ДЛЯ Згідно з чинними тарифами банку-емітенту банківської картки
ОТРИМУВАЧА: Отримувача
ВАЛЮТА:

українська гривня

Додаток №8
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay
МЕТОД ОПЛАТИ: МИТТЄВА РОЗСТРОЧКА

СУТЬ МЕТОДУ Поділ вартості товару / послуги на рівні платежі
ОПЛАТИ:
ОПИС МЕТОДУ
ОПЛАТИ:

1. Платник вибирає товар / послугу Отримувача;
2. Платник вибирає метод оплати "Миттєва розстрочка" в
системі LiqPay;
3. Платник вибирає кількість місяців розстрочки (з доступних
пропозицій);
4. Банк перераховує повну вартість товару / послуги на
рахунок Отримувача;
5. Банк утримує вартість товару / послуги з рахунку Платника
щомісяця, рівними частинами.

ОТРИМУВАЧІ: Юридичні особи, Фізичні особи - підприємці
ПЛАТНИКИ: Юридичні особи, Фізичні особи, Фізичні особи - підприємці
ТАРИФИ ДЛЯ 2,75%
ПЛАТНИКА:
1% для комунальних підприємств та підприємств, які надають
послуги постачання електроенергії при оплаті Картками VISA і
Mastercard
ТАРИФИ ДЛЯ 2,9% в місяць + комісія відповідно до застосовних тарифів
ОТРИМУВАЧА: банківської картки Платника
ВАЛЮТА:

українська гривня

Додаток №9
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay
МЕТОД ОПЛАТИ: МАСТЕРПАСС
СУТЬ МЕТОДУ Оплата на сайті Одержувача з введенням Платником логіна і
ОПЛАТИ: паролю від свого гаманця МастерПасс
ОПИС МЕТОДУ Платник може здійснити оплату на сайті Одержувача шляхом
ОПЛАТИ: введення логіна і пароля від свого гаманця МастерПасс, і вибору
банківської картки, яка була раніше додана Платником в його
гаманець МастерПасс.
ОТРИМУВАЧІ: Юридичні особи, Фізичні особи - підприємці
ПЛАТНИКИ: Фізичні особи
ТАРИФИ ДЛЯ 2,75%
ПЛАТНИКА:
1% для комунальних підприємств та підприємств, які надають
послуги постачання електроенергії при оплаті Картками VISA і
Mastercard
ТАРИФИ ДЛЯ Згідно з чинними тарифами банку-емітенту банківської картки
ОТРИМУВАЧА: Отримувача
ВАЛЮТА:

українська гривня

Додаток №10
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay
МЕТОД ОПЛАТИ: МАСТЕРПАСС ВАН КЛІК
СУТЬ МЕТОДУ Оплата на сайті Одержувача з одноразовим введенням Платником
ОПЛАТИ: логіна і пароля від свого гаманця МастерПасс при першій оплаті
ОПИС МЕТОДУ Платник може зробити першу оплату на сайті Одержувача шляхом
ОПЛАТИ: введення логіна і пароля від свого гаманця МастерПасс, і вибору
банківської картки, яка була раніше додана Платником в його
гаманець МастерПасс.
При наступних оплатах введення логіну і паролю від гаманця
МастерПасс не потрібен.
ОТРИМУВАЧІ: Юридичні особи, Фізичні особи - підприємці
ПЛАТНИКИ: Фізичні особи
ТАРИФИ ДЛЯ 2,2% до 15.05.2021 року
ПЛАТНИКА: 2,75 % з 16.05.2021 року
1% для комунальних підприємств та підприємств, які надають
послуги постачання електроенергії при оплаті Картками VISA і
Mastercard
ТАРИФИ ДЛЯ Згідно з чинними тарифами банку-емітенту банківської картки
ОТРИМУВАЧА: Отримувача
ВАЛЮТА:

українська гривня

Додаток №11
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay
МЕТОД ОПЛАТИ: ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ
СУТЬ МЕТОДУ Поділ вартості товару / послуги на рівні платежі
ОПЛАТИ:
ОПИС МЕТОДУ
ОПЛАТИ:

1. Платник обирає товар / послугу Отримувача;
2. Платник обирає метод оплати "Оплата частинами" в
системі LiqPay;
3. Платник обирає кількість місяців розстрочки (з доступних
пропозицій);
4. Банк перераховує повну вартість товару / послуги на
рахунок Отримувача;
5. Банк утримує вартість товару / послуги з рахунку Платника
щомісяця, рівними частинами.

ОТРИМУВАЧІ: Юридичні особи, Фізичні особи - підприємці
ПЛАТНИКИ: Юридичні особи, Фізичні особи, Фізичні особи - підприємці
ТАРИФИ ДЛЯ 2,2 % з 15.05.2021 року;
ПЛАТНИКА: 2,75 % з 16.05.2021 року

1% для комунальних підприємств та підприємств, які надають
послуги постачання електроенергії при оплаті Картками VISA і
Mastercard
ТАРИФИ ДЛЯ Згідно з чинними тарифами банківської картки Отримувача
ОТРИМУВАЧА:
ВАЛЮТА:

українська гривня

Додаток №12
до Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay
МЕТОД ОПЛАТИ: ВІЗА ЧЕКАУТ
СУТЬ МЕТОДУ Оплата на сайті Одержувача з введенням Платником логіну і
ОПЛАТИ: паролю від свого гаманця Віза
ОПИС МЕТОДУ Платник може здійснити оплату на сайті Одержувача шляхом
ОПЛАТИ: введення логіну і паролю від свого гаманця Віза, і вибору
банківської картки, яка була раніше додана Платником в його
гаманець Віза.
ОТРИМУВАЧІ: Юридичні особи, Фізичні особи - підприємці
ПЛАТНИКИ: Фізичні особи
ТАРИФИ ДЛЯ 2,2 % – до 15.05.2021 року;
ПЛАТНИКА: 2,75 % - - 16.05.2021 року
1% для комунальних підприємств та підприємств, які надають
послуги постачання електроенергії при оплаті Картками VISA і
Mastercard
ТАРИФИ ДЛЯ Згідно з чинними тарифами банку-емітенту банківської картки
ОТРИМУВАЧА: Отримувача
ВАЛЮТА:

українська гривня

