
 

Додаток №10  до Універсального договору 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ З ПК 

 

ПК є власністю банку-емітента і може бути використана в якості засобу розрахунків за товари/роботи/ послуги, що надаються 

Торговцем Держателю ПК. Держателі ПК мають право отримати товар/роботу/послугу лише за дійсною ПК міжнародних платіжних систем Visa 

International, MasterCard Worldwide. 

Співробітник Торговця повинен здійснювати всі дії з ПК в присутності Держателя ПК, при цьому Держатель ПК повинен бачити всі дії 

з ПК. Співробітнику Торговця заборонено передавати ПК третім особам, виносити її в інші приміщення, виконувати будь -які дії з ПК, окрім тих, 

що передбачені наведеними нижче правилами роботи з ПК.  

Приймаючи ПК, Торговець повинен слідувати наступному порядку, який дозволить уникнути фінансових втрат, пов'язаних з 

шахрайством або невірно оформленими документами. 

 

Перевірка дійсності і справжності ПК 

При пред’явленні ПК співробітнику Торговця необхідно: 

 Здійснити зовнішній огляд з метою виявлення відмінних особливостей і основних характеристик, описаних нижче. ПК в цілому і її 

окремі реквізити (смуга для підпису, магнітна смуга, номер, захисні символи не повинні мати зовнішніх пошкоджень: подряпин, 

сколів, тріщин і т.і.). ПК може мати чіп (мікропроцесор), розміщений на лицьовому боці ПК.  

 Перевірити наявність підпису клієнта на зворотній стороні ПК, причому смуга для підпису не повинна мати зовнішніх 

пошкоджень, а підпис має бути чітко видно. 

 Переконатися, що ПК відповідає стандартам даної платіжної системи, що наведені нижче.. 

 

ПК є справжньою і приймається до оплати, якщо відсутні явні ознаки підробки: 

 Підробка магнітної смуги (номер ПК, що роздруковується POS-терміналом, не відповідає номеру на лицьовій стороні пред'явленої 

ПК); 

 Перебиті або переклеєні окремі цифри номеру ПК, терміну її дії або літер прізвища та імені, що зазвичай призводить до порушення 

поверхні в окремих місцях ПК; 

 Цифри або літери вибиті на ПК різним шрифтом (різний розмір, нахил, символи розташовані нерівно, на різних рівнях);  

 Справжній зразок підпису розмитий або напівстертий, нанесено новий підпис. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПК 

 

Починаючи з 2014 року для зручності клієнтів, що часто здійснюють покупки в мережі Інтернет, будь-яка картка VISA може бути 

випущена у новому Visa Quick Read Card дизайні. На відміну від традиційних карток VISA, номер картки на Visa Quick Read Card надруковано з 

правого боку лицьової сторони картки в чотири групи по чотири цифри в кожній та розташовано вертикально одна група з чотирьох цифр над 

іншою. Термін дії картки та CVV2/CVC2-код розташовано на лицьовому боці картки під номером картки. 

 

VISA International 

Реквізити лицьової сторони 

 Найменування емітента (банку або фінансової компанії, що випустила ПК) та / або їх емблема, розташовані у верхній частині ПК.  

 Номер ПК завжди починається з цифри «4» і складається з 13 (зустрічається рідко) або 16 цифр, згрупованих 4-4-4-4.  

 Над або під першою групою цифр номера ПК повинен бути нанесений друкарським способом чотиризначний надрукований препринт  

БІНа (банківський ідентифікаційний номер), такий же, як перша група цифр номера ПК.  

 Логотип VISA - (зображення на білому тлі напису VISA: літера V синього і жовтого кольору, інші літери синього кольору), знаходиться 

у правому верхньому або нижньому куті ПК. Для платіжних карток із чипом логотип VISA може бути зображений у лівому верхньому       

куті.  

 
Картки, випущені починаючи з 2014 року, можуть мати оновлений дизайн логотипа VISA: напис VISA синього кольору на картках, 

виконаних у світлих тонах, або білого кольору – на картках виконаних у темних тонах. Напис VISA на картках класу Gold та Platinum 

може бути виконано з використанням жовтого та сріблястого кольорів, відповідно. 

 Під ультрафіолетовим освітленням на логотипі видно великий символ «V», який непомітний при звичайному світлі.  

 Голограма (об'ємне зображення) голуба, що летить, виконана на золотій або срібній фользі і розташована в правій частині ПК 

(Використовується тільки для платіжних карток з горизонтальною орієнтацією). На картках Visa Quick Read Card голограма розміщена 

на зворотній стороні картки. 

 Термін дії ПК.  

 Ім'я та прізвище держателя ПК розташовані в нижній її частині, під датою терміну дії.   

 Якщо карта є корпоративною або зарплатною, під ім'ям і прізвищем власника може розміщуватися найменування організації.  

 Номер картки, термін її дії, прізвище та ім'я власника повинні бути ембосовані (рельєфний друк).  

 Останні чотири цифри номера ПК можуть як знаходитися так і не знаходиться в полі голограми, яка впресована в пластик.  

 Номер картки, термін її дії, прізвище та ім'я власника на ПК Visa Instant нанесені методом плоского друку.  

 На лицьовій стороні ПК Visa Instant і Visa Classic Unembossed може бути відсутнім ім'я власника ПК.  

 На картках Visa Quick Read Card CVV2 код знаходиться в правій частині лицьового боку картки під номером картки.  

 Зліва на картках, що підтримують чіпові технології, розташовано чіп. 

 

Реквізити зворотної сторони 

 Магнітна смуга розташована у верхній частині зворотного боку ПК. 

 Під магнітною смугою знаходиться панель для зразка підпису держателя («AUTHORISED SIGNATURE»), який Держатель ПК ставить 

при отриманні картки. Підпис має бути чітко нанесений кульковою ручкою. На панелі для підпису можуть бути нанесені горизонтальні 

смуги блакитного і жовтого кольору, що чергуються.  

 
 Ідентифікаційний код виробника помітний в ультрафіолетовому освітленні і знаходиться на зворотній стороні картки.  

 CVV2 код (код, який підтверджує справжність картки) знаходиться праворуч від панелі для зразка підпису на панелі білого кольору або 

безпосередньо на панелі для зразка підпису (за виключенням Visa Quick Read Card). Перед CVV2 кодом можуть бути надруковані 

останні цифри номера картки, що мають збігатися з номером картки на лицьовій стороні. 



 

 Зазвичай вказується, що ПК є власністю банку-емітента і може бути використана тільки тією особою, чиє ім'я вказано на лицьовій 

стороні (або,чий підпис нанесений на панелі для підпису), що незаконне застосування ПК переслідується за законом, а також надається 

адреса банку-емітента. 

 Голограма (об'ємне зображення) міні-голуба, що летить, виконана на золотій або срібній фользі і обов'язково розміщена на платіжних 

картах з вертикальною орієнтацією та на картках Visa Quick Read Card. 

 Може містити логотип «Visa Electron» та напис «Electronic use only».  

 

В рамках платіжної системи VISA International емітуються також картки Visa Electron і Visa Unembossed. Відмінність карток в 

тому, що номер картки може бути надрукований на лицьовій стороні картки, але не ембосований. Приймати до оплати такі картки 

можна лише у торгівельних точках, що оснащенні POS-терміналами. На лицьовій чи оборотній стороні картки має бути надрукований 

текст «Electronic use only», що вказує на електронне використання картки – шляхом зчитування інформації з магнітної смуги або чіпа 

картки. Ім’я клієнта на лицьовій стороні картки може бути відсутнє, в такому разі на чеку буде роздруковано VISA CARDHOLDER (для 

карток Visa Unembossed) або VISA ELECTRON CARDHOLDER (для карток Visa Electron). На картках Visa Electron знаходиться напис 

ELECTRON. 

Якщо ПК відповідає перерахованим вище стандартам, то необхідно провести авторизацію  та оформити чек. 

 

MASTERCARD Worldwide 

Реквізити лицьової сторони 

 Найменування емітента (банку або фінансової компанії, що випустила ПК) та / або їх емблема, розташовані у верхній частині ПК.  

 Логотип: два пересічних кола червоного і жовтого кольорів з написом MasterCard білого кольору, нанесеним на їх фоні - присутність 

даного логотипу обов'язкова. Дані логотипи розміщуються в правому верхньому або нижньому куті ПК. З 2016 року логотип змінено, 

напис виконано маленькими літерами :mastercard та рівним шрифтом, він знаходиться під кольоровими колами, які пересікаються. 

 Голограма являє собою дві перехресних півкулі, символізуючі півкулі Землі,  з написом MasterCard на них, ( з 2016 року -  з написом 

під ними) і розташована на правій стороні ПК. Останні чотири цифри номера ПК повинні бути розміщені на голограмі у разі, якщо 

карта ембосована. 

 Номер завжди починається з цифри «5» і складається з 16 цифр, згрупованих 4-4-4-4. 

 Термін дії ПК.  

 Можуть бути захисні символи (стилізовані літери МС), розташовані з правого боку, на одному рівні з датою терміну дії.  

 Ім'я та прізвище держателя ПК розташовані в нижній її частині, під датою терміну дії. Якщо картка є корпоративною, під ім'ям і 

прізвищем власника може розміщуватися найменування організації. 

 Можуть розміщуватися літери «МС», помітні в ультрафіолетових променях. 

 Над чи під першою групою цифр номера  ПК розташовані перші чотири цифри БІНа, нанесені друкарським способом. БІН повинен 

відповідати першим чотирьом цифрам номера ПК.  

 Номер картки, термін її дії, прізвище та ім'я власника на ПК MasterCard Electronic нанесені методом плоского друку. 

 Зліва на картках, що підтримують чіпові технології, розташовано чіп. 

 

Реквізити зворотної сторони 

 Магнітна смуга може бути однотонною або містити голографічне зображення півкуль материків, що перехрещуються.  

 Під магнітною смугою знаходиться панель для зразка підпису держателя («AUTHORISED SIGNATURE»), який Держатель ПК ставить 

при отриманні картки. Підпис повинен бути чітко написаний кульковою ручкою. На смузі для підпису може знаходитись надрукований 

номер ПК, або його останні чотири цифри, що мають відповідати номеру ПК, нанесеному на лицьовій стороні картки, і 3 цифри кода 

перевірки картки (CVC2). В залежності від дизайну картки, CVC2 код може знаходитись в прямокутній області білого кольору біля 

смуги для підпису. На панелі для підпису за кутом 45 ° нанесено червоно-жовто-синій напис MasterCard. 

 Вказується, що ПК є власністю банку-емітента і може бути використана тільки тією особою, чиє ім'я вказано на лицьовій стороні 

(або,чий підпис нанесений на панелі для підпису), що незаконне застосування ПК переслідується за законом, а також надається адреса 

та телефон банку-емітента. 

 У нижній частині може бути розташованмй логотип MasterCard. 

 Може розміщуватися голограма MasterCard. 

 

Cirrus/Мaestro  

(прийом можливий тільки в точках, оснащених POS-терміналом) 

Реквізити лицьової сторони 

 Логотип Maestro (два пересічних кола блакитного і червоного кольорів з написом Maestro білого кольору, нанесеного на їх фоні)  у 

правому нижньому куті ПК. 

 Номер ПК починається з цифри 6 (рідше з цифри 5) і складається з 13, 16, 19 цифр. На території країн Східної Європи, як прави ло, 

використовується номер з 16 цифр 

 Термін дії ПК. 

 Ім'я, прізвище держателя можуть бути надруковані (індент-друк) або нанесені шляхом ембосування (зустрічається рідко). 

 Зліва на картках, що підтримують чіпові технології, розташовано чіп. 

 

Реквізити зворотної сторони 

 Магнітна смуга, впаяна в пластик. 

 Панель для підпису.  

 Може бути розташований логотип Cirrus (два пересічних кола синього і блакитного кольорів з написом Cirrus білого кольору, 

нанесеним на їх фоні). 

 Вказується, що ПК є власністю банку-емітента і може бути використана тільки тією особою, чиє ім'я вказано на лицьовій стороні  

(або,чий підпис нанесений на панелі для підпису), що незаконне застосування ПК переслідується за законом, а також надається адреса 

та телефон банку-емітента. 

 

В платіжній системі MasterCard емітуються також картки MasterCard Electronic, Unembossed і Instant. Відмінність карток в тому, 

що номер картки може бути надрукований на лицьовій стороні картки, але не ембосований. На лицьовій чи оборотній стороні картк и 

має бути надрукований текст «Electronic use only» або «100% Еlectronic», що вказує на електронне використання картки – шляхом 

зчитування інформації з магнітної смуги або чіпа картки. Ім’я клієнта на лицьовій стороні картки може бути відсутнє.  

Якщо ПК відповідає перерахованим вище стандартам, то необхідно провести авторизацію та оформити чек. 

 

ПОРЯДОК ДІЙ СПІВРОБІТНИКА ТОРГОВЦЯ, ЩО ПРИЙМАЄ ДО ОПЛАТИ ПК (ЕЛЕКТРОННА АВТОРИЗАЦІЯ) 

1. Перевірка справжності ПК в порядку, наведеному вище. 

2. При прийомі ПК з безконтактним чіпом (в разі, якщо обладнання має можливість для прийому таких ПК): 

-Активувати POS-термінал для прийому ПК; 

- Держатель ПК або  співробітник Торговця підносить ПК до POS-терміналу; 



 

- Співробітник Торговця не повинен проводити ПК через чіп-рідер або зчитувач магнітної смуги, якщо цього не вимагає POS-

термінал); 

- Обов'язково дотримуватися вказівок, які з'являтимуться на дисплеї терміналу (може знадобитися введення ПІН -коду. У даному 

випадку співробітник Торговця не повинен вимагати від клієнта підписати чек по транзакції. При сумі  операції до 100 грн. 

введення ПІН-коду Держателем не потрібно; 

- Якщо на терміналі з'явилося повідомлення про необхідність зчитати дані магнітної смуги, провести ПК через зчитувач магнітної 

смуги. 

 

3. При прийомі ПК з чіпом: 

- Помістити ПК у зчитувач чіпа (чіп-рідер); 

- ПК повинна залишатися в зчитувальному пристрої до завершення транзакції (співробітник Торговця не повинен проводити ПК 

через зчитувач магнітної смуги, якщо цього не вимагає POS-термінал); 

- Обов'язково дотримуватися вказівок, які з'являтимуться на дисплеї терміналу (може знадобитися введення ПІН-коду. У даному 

випадку співробітник Торговця не повинен вимагати від клієнта підписати чек по транзакції); 

- Якщо на терміналі з'явилося повідомлення про необхідність зчитати дані магнітної смуги, провести ПК через зчитувач магнітної 

смуги. 

4. При прийомі ПК без чіпа: 

- співробітник Торговця відразу проводить ПК клієнта через пристрій читання магнітної смуги ПК і дотримується вказівок, які 

з'являтимуться на дисплеї терміналу (може знадобитися введення ПІН-коду); 

5. Для всіх карток, незалежно від наявності чіпа: 

- Співробітник Торговця набирає на клавіатурі терміналу суму операції, що проводиться; 

- Якщо оплата дозволена, то через деякий час термінал надрукує чек із зазначенням суми угоди, реквізитів ПК клієнта, дати операції 

та коду підтвердження; 

- Перевіряє чек на збіг надрукованих реквізитів ПК клієнта і даних, вибитих на самій ПК (дані повинні збігатися); 

- На спеціально відведеному місці чеку співробітник Торговця ручкою записує цифри препринту БІНа, які повинні співпадати з 4-ма 

першими цифрами номера ПК, якщо операція проводиться в казино або є оплатою ігорного бізнесу, лотереї и т.п.  

- Держатель ПК повинен розписатися на чеках, а співробітник Торговця звірити підписи на ПК і на чеку. Якщо для перевірки 

клієнтом вводився ПІН-код, співробітник Торговця не повинен вимагати від клієнта підписати чек; 

- Якщо підписи співпадають, необхідно повернути картку клієнту разом з його примірником чека; 

- Якщо підписи не збігаються (або неправильно введено PIN), не оформляти транзакцію. У даному випадку необхідно 

зателефонувати до Відділу клієнтської підтримки ПАТ «АКБ «КОНКОРД» для отримання інструкцій, якщо клієнт наполягає на 

проведенні транзакції; 

- Одна копія чеку передається клієнтові, друга - залишається у співробітника Торговця; 

- Наявність чеку у співробітника Торговця є підтвердженням факту проведення операції; 

- Якщо після отримання коду підтвердження операції з ПК не буде здійснено продаж товару/послуги, співробітник Торговця 

повинен виконати операцію повернення проведеної операції купівлі на POS-терміналі (якщо проводилася електронна авторизація).   

У разі, якщо сума однієї угоди, або сума операцій протягом 1 (одного) дня по одній картці клієнта перевищують еквайерскій ліміт, 

встановлений Банком, для проведення операції співробітнику Торговця необхідно: 

1) звірити дані, зазначені на лицьовій стороні ПК та підпис клієнта на її зворотному боці з даними і підписом у документі, що 

засвідчує особу клієнта; 

2) зв'язатися з Відділом клієнтської підтримки ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за номерами телефонів (050) (068) (056) 734-50-05 

(цілодобово).  

 

При проведенні електронної авторизації з Процесингового центру можуть бути отримані наступні повідомлення:  

1) «ЗАПРЕЩЕННАЯ ТРАНЗАКЦИЯ» 

Операція заборонена для даної картки. Необхідно рекомендувати Держателю ПК звернутися в банк, що випустив дану картку.  

2) «ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ»  

В цьому випадку банк-емітент відмовляє в проведенні авторизації на задану суму по даній картці. Необхідно рекомендувати Держателю ПК 

звернутися в банк, що випустив дану картку. 

3) «КАРТА УКРАДЕНА/ КАРТА УТЕРЯНА» 

Якщо співробітник Торговця під час проведення авторизації отримує відповідь «КАРТА УКРАДЕНА/ КАРТА УТЕРЯНА», необхідно 

вилучити дану картку без пояснення причин і рекомендувати Держателю звернутися в банк, в якому він отримав цю картку. Після чого 

необхідно повідомити про факт вилучення картки Відділ клієнтської підтримки ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за номерами телефонів (050) (068) 

(056) 734-50-05 (цілодобово) . 
Після вилучення картки співробітник Торговця заповнює повідомлення про факт вилучення картки (Додаток  «Акт вилучення карток»). 

Вилучена картка разом із документами, передбаченими  Універсальним договором, передається до Банку. 

4) «АВТОРИЗАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ» 

В випадку отримання відповіді «АВТОРИЗАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ» (REFERRAL) необхідно подзвонити до Відділу клієнтської підтримки 

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за номерами телефонів (050) (068) (056) 734-50-05 (цілодобово) для отримання подальших інструкцій.  

5)  «ЗВОНИТЕ В БАНК» 

Для завершення операції співробітнику Торговця необхідно зателефонувати до Відділу клієнтської підтримки ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за 

номерами телефонів (050) (068) (056) 734-50-05 (цілодобово). 

 ВІДМІНА ОПЕРАЦІЇ 

Оскільки існує декілька ситуацій, при яких може відбуватися обмін або повернення товару, кожну буде описано окремо.  

У будь-якому випадку: Не пропонуйте готівку при поверненні товарів, куплених з використанням ПК. 

Ситуація Дія 

Обмін на товар тієї ж вартості Ніякі дії не потрібні. 

Обмін на товар 

більшої / меншої вартості 

Проведіть операцію повернення через POS-термінал на суму товару / послуги, що повертається. 

Проведіть операцію оплати на суму товару / послуги, на який (у) було проведено обмін. 

Повернення товару  Проведіть операцію повернення через POS-термінал на суму товару/ послуги, що повертається. 

 

 

ВИЛУЧЕННЯ ПК 

 

Підставою для вилучення ПК співробітником Торговця є: 

1. Наявність явних ознак підробки: 

 Підробка магнітної смуги (номер ПК, надрукований на чеку терміналу, не відповідає номеру ПК, що нанесено на лицьовій стороні картки). 

 Перебиті або переклеєні окремі цифри номера ПК, терміну дії ПК або букви прізвища і імені Держателя ПК.  

 Цифри або букви вибиті на ПК різним шрифтом (різний розмір, нахил, символи розміщено нерівно, на різних рівнях).  

 Не співпадають цифри препринту БІНа і перші 4 цифри номера ПК (для карток Cirrus/Maestro та Visa Quick Read Card препринт БІНа в 

дизайні карток може бути відсутнім). 



 

 Справжній зразок підпису розмитий чи стертий, нанесено новий підпис. 

2. Карточка має значні пошкодження (надлом, надріз і т.п.). 

3. Спроба використати ПК на чуже ім’я (невідповідність підпису особи, що пред’являє картку, зразку підпису законного держателя П К на 

картці і одночасно невідповідність ПІБ на наданих цією особою документах та даним на картці, а також невідповідність особи, що 

пред’являє картку з фотографією в документах). 

 Особа громадянина України може бути встановлена за: 

- паспортом громадянина України або документом, що його замінює; 

- паспортом громадянина України для виїзду за кордон (слід звернути увагу, що з підробленими ПК можуть пред'являтися підроблені 

паспорти для виїзду за кордон). 

 Особа іноземця, або особа без громадянства може бути встановлена за: 

- паспортним документом (документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави чи статутною організацією ООН, що підтверджує 

громадянство іноземця, засвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, дає право на виїзд чи в’їзд до держави і визнається Україною); 

- посвідка на постійне проживання; 

- посвідка на тимчасове проживання; 

- посвідчення особи на повернення в Україну. 

 За відсутності вказаних вище документів особа може бути встановлена, в крайньому випадку, за іншими документами з фотографіями 

Держателя ПК, наприклад, водійські права. 

У всіх випадках, коли співробітник Торговця просить пред'явити документи, по можливості, співробітник Торговця робить копію або 

записує дані. 

4. Отримання усної команди від оператора Відділу клієнтської підтримки ПАТ «АКБ «КОНКОРД» або повідомлення на POS-терміналі: 

Повідомлення Значення 

«КАРТА УТЕРЯНА» Карта заявлена як загублена і має бути вилучена. 

«КАРТА УКРАДЕНА» Карта заявлена як вкрадена і має бути вилучена. 

«ИЗЪЯТЬ»/PICK UP  Вилучити картку без пояснення причин. 

PICK UP FRAUD Вилучити картку – шахрайство. 

 

Для вилучення ПК викликаються співробітники служби безпеки Торговця (якщо така є) та Національної поліції України з місцевого 

або територіального відділення поліції для вирішення ситуації, що склалася в порядку, передбаченому їх службовими обов'язками та чинним 

законодавством. 

Крім того, може бути використаний умовний сигнал при запиті авторизації - «КОД 10», що дає можливість касиру повідомити про 

спробу незаконного використання ПК, не викликаючи підозр у ймовірного злочинця. При проведенні авторизації по «коду 10» касир повинен 

зв'язатися з Процесинговим Центром і слідувати інструкціям оператора Процесингового Центру.  

 

У Вас можуть виникнути підозри, якщо пред'явник ПК, наприклад: 

 намагається відволікти Вас під час проведення операції або чинить психологічний тиск; 

 невпевнено розписується і намагається підробити підпис; 

 своїм зовнішнім виглядом не відповідає високій вартості і характеру здійснюваної покупки;  

 купує товар без перевірки / примірки, здійснює покупку на нехарактерно високу для торгової  точки суму; 

 пропонує залишити ПК в заставу тощо. 

 

Вилучена або знайдена ПК підлягає передачі в Банк не пізніше наступного робочого дня з дня її вилучення або знаходження разом  із 

заповненим описом в 4-х примірниках та Актом вилучення ПК. 

 

Якщо в процесі проведення операції у Вас виникли будь-які сумніви в правильності Ваших дій або питання, необхідно звернутися до 

Відділу клієнтської підтримки ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за номерами телефонів (050) (068) (056) 734-50-05 (цілодобово) завжди готові надати Вам 

допомогу. 

 

 

 

 

 

    


