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ПОЯСНЕННЯ ТЕРМІНІВ, ВИКОРИСТАНИХ В ДОКУМЕНТІ, ЩОДО ОПЛАТ, 
ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ПЛАТІЖНИМ РАХУНКОМ 

 
 

Вид послуг 
(діяльності) 

Визначення 

Кредит на платіжному 
рахунку 

Кредитний договір, який кредитор надає споживачеві, що 
дозволяє розпоряджатися коштами в розмірі, що перевищує 
кошти, накопичені на поточному та ощадному рахунку 
споживача. 

Переказне замовлення 

Означає платіжну послугу для зарахування платіжного рахунку 
одержувача, де платіжна операція з платіжного рахунку платника 
виконується постачальником платіжних послуг, який має 
платіжний рахунок платника на підставі інструкції платника, за 
винятком внутрішніх кредитних переказів, кредитних переказів 
SEPA. та валютні кредитні перекази іноземних. 

Переказне замовлення 
SEPA 

Послуга, ініційована платником, щоб забезпечити переказ коштів 
у євро з платіжного рахунку платника на платіжний рахунок 
одержувача, де обидва або один із постачальників активні в зоні 
Єдиної зони платежів у євро (SEPA). 

Внутрішнє переказне 
замовлення 

Послуга, ініційована платником, яка полягає у забезпеченні 
переказу коштів між платіжними рахунками, якими керує той 
самий постачальник. 

Доручення на переказ в 
іноземній валюті 

Послуга, ініційована платником, яка полягає у забезпеченні 
переказу коштів з національного платіжного рахунку платника у 
постачальника на внутрішній платіжний рахунок одержувача у 
постачальника у валюті, відмінній від польських злотих та євро. 

Доручення на переказ 

Означає платіжну послугу зі списання визначеної суми з 
платіжного рахунку платника в результаті здійснення платіжної 
операції, ініційованої одержувачем на підставі згоди платника з 
одержувачем, постачальником платежу або постачальником 
платника. 

SMS-повідомлення 
Послуга, що полягає в передачі повідомлень платіжного рахунку 
за допомогою SMS-повідомлень. 

Ведення платіжного 
рахунку 

Послуга, що полягає в веденні платіжного рахунку на користь 
споживача, що дозволяє зберігати кошти споживача та 
здійснювати платіжні операції, включаючи послугу відкриття або 
закриття платіжного рахунку споживача. 

Складання виписки про 
розрахункові операції 

Послуга, ініційована платником, яка полягає у складанні 
провайдером платіжного рахунку переліку операцій, здійснених 
за платіжним рахунком у визначений період,  
у паперовій або електронній формі. 

Транскордонна платіжна 
операція з використанням 
дебетової картки для 
безготівкових розрахунків 

Послуга здійснення безготівкових розрахункових операцій з 
дебетовою карткою на території іншої держави-члена з фізичним 
використанням картки та без фізичного використання картки. 

Транскордонна платіжна Послуга зняття коштів з платіжного рахунку споживача в іншій 



 

 

2 
 

Вид послуг 
(діяльності) 

Визначення 

операція з використанням 
дебетової картки для 
розрахунків готівкою 

державі-члені за допомогою пристрою для зняття коштів або на 
території постачальника. 

Видача платіжної картки 

Послуга видачі платіжної картки, зазначена у ст. 2 пункту 15а 
Закону: 
(платіжна картка - картка, що дозволяє зняти готівку або 
дозволяє подати платіжне доручення через продавця або 
еквайра, прийнята продавцем для отримання належних йому 
коштів, у тому числі платіжна картка у розумінні статті 2 (15) ) 
Регламенту (ЄС) 2015/751). 

Обслуговування дебетової 
картки 

Послуга, що дозволяє платнику використовувати платіжну картку, 
зазначену у ст. 2 п. 15а Закону, якщо сума кожної операції, 
здійсненої з використанням картки, стягується на залишок 
платіжного рахунку платника. 

Обслуговування кредитних 
карток 

Послуга, що дозволяє платнику використовувати платіжну картку, 
зазначену у ст. 2 пункту 15а Закону, якщо сума кожної операції,  

здійсненої з 
використанням картки, 
зменшує встановлений 
кредитний ліміт. 

Послуга з видачі довідки з інформацією про платіжний рахунок 
або послуги, що надаються споживачеві провайдером, який 
оперує платіжним рахунком. 

Зняття готівки 
Послуга, що полягає у знятті готівки з платіжного рахунку 
споживача за допомогою пристрою, що дозволяє таке зняття, 
або в закладі постачальника. 

Вплата готівки 
Послуга, що полягає в перерахуванні готівки на платіжний 
рахунок споживача з використанням пристрою, що забезпечує 
такий оплату, або в закладі постачальника. 

Послуга телефонного 
банкінгу 

Послуга доступу до платіжного рахунку по телефону через 
гарячу лінію провайдера, що дозволяє, зокрема, перевірити 
баланс платіжного рахунку або надіслати інші види інструкцій на 
рахунок. 

Послуга електронного 
банкінгу 

Послуга доступу до платіжного рахунку через Інтернет, що 
дозволяє перевірити баланс платіжного рахунку, змінити ліміти 
на безготівкові розрахунки та операції з використанням дебетової 
картки або надіслати інші види інструкцій на рахунок. 

Постійне замовлення 
Послуга, ініційована платником, що полягає в циклічному 
переказі коштів у визначеній сумі з платіжного рахунку платника 
на платіжний рахунок одержувача. 

 


