
 

ТОВ «Фінансова Компанія «Європошта» являється учасником Внутрішньодержавної платіжної системи  
«FLASHPAY»  

Учасники Внутрішньодержавної платіжної системи можуть надавати Користувачам наступні види 

послуг з переказу коштів у національній валюті України: 
    

   1. Переказ готівки Платниками – фізичними особами та ФОП без відкриття рахунку на рахунки 
Постачальників для оплати товарів/робіт/послуг, а також для оплати обов’язкових платежів та зборів, 

на погашення кредитів, виданих банками та іншими кредитним установами, для зарахування коштів на 
поточні та депозитні рахунки в банках, здійснення страхових платежів, благодійних внесків та таке 

інше, а також на рахунки інших фізичних осіб та суб’єктів господарювання: 

   - через каси ТОВ «Фінансова Компанія «Європошта» ; 
    

   2. Безготівкове перерахування Платниками – фізичними особами та ФОП коштів в національній 
валюті України на рахунки Постачальників для оплати товарів/робіт/послуг, а також для оплати 

обов’язкових платежів та зборів, на погашення кредитів, виданих банками та іншими кредитним 

установами, для зарахування коштів на поточні та депозитні рахунки в банках, здійснення страхових 
платежів, благодійних внесків та таке інше, а також на рахунки інших фізичних осіб та суб’єктів 

господарювання. 
    

   • Порядок (умови) здійснення переказу 
   Переказ коштів платником здійснюється  за допомогою документу на переказ коштів, наданого 

платником касовому працівнику ТОВ «Фінансова компанія «Європошта»,  якщо платник має намір 

здійснити платіж у касі. 
    

   Переказ коштів здійснюється в межах встановлених законодавством строків для здійснення 
міжбанківських переказів. 

    

   Обмеження щодо суми коштів, яку може переказати платник, встановлюється згідно чинного 
законодавства України. 

    
   Після здійснення операції з приймання коштів  платнику працівник каси надає розрахунково-касовий 

документ (квитанцію, чек тощо), який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного 

банку України з питань ведення касових операцій банками України містить усі обов'язкові реквізити 
такого документа. 

    
   • Вартість послуг, що надаються користувачам  ВПС «FLASHPAY» в залежності від технічних 

можливостей пункту приймання платежів зазначається: 
   - в окремому інформаційному повідомленні, яке передує ініціюванню операції. 

    

   Розмір комісії за здійснення кожної конкретної операції залежить від суми та того, хто є отримувачем 
переказу, але в будь-якому разі повідомляється платнику до ініціювання переказу після 

заповнення всіх параметрів цього переказу. 
    

       

   • Порядок вирішення спорів між учасниками ВПС «FLASHPAY» та платниками: для вирішення питань, 
що виникають з приводу переказів, здійснених за допомогою Платіжної системи, пропонуємо 

звертатися за телефоном 095 943 34 16  та електронною адресою support@fbank.com.ua. 
    

   • Перекази у ВПС FlashPay здійснюються виключно у національній валюті України. 
    

     

 
 

Платіжна організація Системи «FlashPay» : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» 
    

   Місце знаходження банку : 

 
   Україна, 03039, місто Київ, Голосіївський проспект, будинок 26а 
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