
Глосарій понять з переліку репрезентативних послуг 

Банк на підставі ст. 20b абз. 2 Закону від 30 листопада 2016 р. про зміну закону про платіжні послуги та деяких законів, що 

імплементують положення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/92/UE від 23 липня 2014 р. щодо порівняльності 

оплат пов’язаних з платіжними рахунками, перенесення платіжного рахунку, а також доступу до платіжного рахунку, надає доступ 

до документу, що обіймає пояснення послуг, які містяться у переліку репрезентативних послуг пов’язаних з платіжним рахунком 

(Розпорядження Міністра розвитку і фінансів від 14 липня 2017 р. щодо переліку репрезентативних послуг, пов’язаних з 

платіжним рахунком).  

Словник понять містить перелік з 20 пов’язаних з платіжним рахунком послуг, які найчастіше використовуються, а також 

пояснення до них.  

РЕПРЕЗЕНТАТИВНА 

         ПОСЛУГА 
ПРАВОВЕ ПОЯСНЕННЯ       ОПИС 

кредит за 

платіжним 

рахунком 

послуга, про яку йдеться в ст. 2 пункт 16b закону 
від 19 серпня 2011 р. про платіжні послуги, 
названий далі “закон”  

послуга, яка безпосередньо стосується 
Особистого рахунку - кредит за платіжним 
рахунком у вигляді Кредитної лінії; кошти з 
наданого кредитного ліміту можна 
використати, здійснюючи переказ, 
здійснюючи платіж карткою до рахунку або 
виплачуючи гроші з банкомату; кожне 
надходження коштів на рахунок зменшує 
заборгованість і робить можливим наступне 
використання доступного ліміту  

платіжне доручення послуга, про яку йдеться у ст. 3 абз. 4 закону, за 
виключенням платіжного доручення на 
внутрішній переказ, платіжного доручення SEPA 
та платіжного доручення в іноземній валюті  

платіжна транзакція, під час якої кошти, які 

переказуються з одного рахунку на інший  

платіжне доручення SEPA послуга ініційована платником, що полягає 

у наданні можливості переказу грошових 

коштів в євро з платіжного рахунку 

платника на платіжний рахунок 

отримувача, якщо обидва постачальники 

або один із постачальників здійснюють 

діяльність на території єдиної європейської 

мережі розрахунків в євро (Single Euro 

Payments Area, SEPA) 

платіжна транзакція, під час якої кошти в 

євро переказуються між рахунками на 

території країн Європейського Союзу, а 

також Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну і 

Швейцарії  

платіжне доручення на 

внутрішній переказ  

послуга ініційована платником, яка 

полягає у наданні можливості переказу 

грошових коштів між платіжними 

рахунками, які веде той самий 

постачальник платіжних послуг  

платіжна транзакція, під час якої кошти, які 

переказуються між рахунками в АТ Bank 

Handlowy w Warszawie 

платіжне 

доручення в 

іноземній валюті 

послуга ініційована платником, яка 

полягає у наданні можливості переказу 

коштів з національного платіжного рахунку 

платника у постачальника на 

національний платіжний рахунок 

одержувача у постачальника в іншій ніж 

злотий та євро валюті  

переказ в іншій ніж польський злотий і євро 

валюті на рахунок у банку в Польщі  

пряме дебетування послуга, про яку йдеться у ст. 3 абз. 2 закону послуга, в рамках якої можна регулювати 

платежі, що повторюються, напр. рахунки за 

газ, електроенергію, телефон і інтернет  

повідомлення SMS послуга, що полягає у переказі повідомлень, 

які стосуються платіжного рахунку з 

допомогою повідомлення SMS 

послуга, в рамках якої банк надсилає 

клієнтам повідомлення SMS, в т. ч. 

коди для авторизації 

ведення платіжного 

рахунку 

послуга, яка полягає у веденні платіжного 

рахунку на користь споживача і яка дозволяє 

зберігати грошові кошти споживача та 

здійснювати платіжні транзакції, включно з 

послугою відкриття або закриття платіжного 

рахунку споживача  

послуга, яка робить можливим зберігання 

коштів на рахунку, виконання платіжних 

транзакцій, а також відкриття і закриття 

рахунків  



формування документу 

про рух коштів по 

платіжному рахунку 

послуга ініційована платником, яка полягає у 
формуванні постачальником, що здійснює 
ведення платіжного рахунку документу про рух 
коштів по платіжному рахунку за даний період у 
паперовій або електронній формі  

послуга, у якій за заявою клієнта банк готує 

документ про рух коштів (транзакції) за даний 

період  

транскордонна платіжна 

транзакція з 

використанням дебетової 

картки для безготівкових 

платежів  

обслуговування, яке полягає у виконанні 

безготівкових платіжних транзакцій з 

використанням дебетової картки на 

території іншої країни, що є членом ЄС, з 

фізичним використанням картки та без 

фізичного використання картки  

платіж дебетовою карткою або телефоном 

чи безконтактним носієм на території 

Європейського Союзу, за межами кордонів 

Польщі  

транскордонна платіжна 

трансакція з 

використанням дебетової 

картки для готівкових 

платежів  

послуга, яка полягає у внесенні грошових 

коштів з платіжного рахунку споживача на 

території іншої країни, що є членом ЄС, за 

допомогою пристрою, що уможливлює таку 

виплату або в офісі постачальника 

виплата готівки дебетовою карткою а 

також за допомогою безконтактного носія 

на території Європейського Союзу, за 

межами кордонів Польщі  

видача платіжної картки послуга, яка полягає у виданні платіжної 

картки, про яку йдеться в ст. 2 п. 15a закону 

послуга, в рамках якої Банк видає платіжну 

дебетову картку або кредитну картку  

обслуговування дебетової 
картки 

послуга, яка дозволяє платнику використовувати 
платіжну картку, про яку йдеться у ст. 2 пункт 
15a закону, якщо сума кожної транзакції, 
здійснюваної з використанням картки обтяжує 
сальдо платіжного рахунку платника 

послуга, в рамках якої можна користуватися 
дебетовою карткою, особливо щодо платежів 
за товари і послуги, виплати та внесення 
готівки  

обслуговування кредитної 
картки 

послуга, яка дозволяє платнику користуватися 
платіжною карткою, про яку мова в ст. 2 пункт 
15a закону, якщо сума кожної транзакції, 
здійсненої з використанням картки зменшує 
встановлений кредитний ліміт 

послуга, в рамках якої можна 

користуватися кредитною карткою 

видача довідки про 

наявність платіжного 

рахунку  

послуга, яка полягає у видачі постачальником, 

який веде платіжний рахунок, довідки з 

інформацією про платіжний рахунок або про 

послуги, що надаються споживачу 

послуга, в рамках якої банк видає 

довідку з інформацією про рахунок і 

супутні послуги  

виплата готівки   послуга, яка полягає у виплаті готівки з    
платіжного рахунку споживача за допомогою 
пристрою, який дозволяє реалізувати таку 
виплату або у відділенні постачальника 

виплата з рахунку з використанням 

банкомату або іншого пристрою, що робить 

можливим таку виплату, а також у відділенні 

банку  

внесення готівки послуга, яка полягає у внесенні готівки на 
платіжний рахунок споживача за допомогою 
пристрою, що уможливлює таке внесення або у 
відділенні постачальника  

внесення готівки на рахунок через 

термінал або у відділенні банку  

послуга телефонного 

банкінгу 

послуга, яка полягає у наданні доступу до 

платіжного рахунку через телефон за 

допомогою інфолінії постачальника, яка 

зокрема дозволяє перевірку сальдо 

платіжного рахунку або подання іншого виду 

розпорядження за рахунком 

послуга, яка уможливлює виконання зокрема 

операції/транзакції, а також подання інших 

розпоряджень за посередництвом 

телефонного банкінгу  

послуга 

електронного 

банкінгу 

послуга, яка полягає у наданні доступу до 

платіжного рахунку через Інтернет, яка дозволяє 

здійснити перевірку сальдо платіжного рахунку, 

зміну лімітів для безготівкових платежів і 

транзакції, проведені з використанням дебетової 

картки або подання іншого виду розпорядження 

за рахунком  

послуга, яка уможливлює, виконання 

зокрема транзакції/операції, а також подання 

інших розпоряджень за посередництвом 

електронного банкінгу  

постійне доручення послуга, ініційована платником, яка 

полягає у циклічному переказуванні 

грошових коштів у визначеній сумі з 

платіжного рахунку платника на платіжний 

рахунок Отримувача  

переказ, який здійснюється банком, зі 

сталою сумою та частотою, що визначена 

клієнтом  
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