Можливі питання по
Платіжному порталу (далі MCP)
Як переказати гроші з картки
на картку?

Відповіді
1.Перейдіть до розділу «Відправити переказ» і введіть номер картки
одержувача.
2.Вкажіть номер своєї картки або виберіть картку зі збережених в
Особистому кабінеті.
3.Укажіть суму переказу і підтвердіть платіж. Ось і все – переказ
відправлений.

1.Перейдіть до розділу «Відправити переказ» і введіть номер телефону
Як переказати гроші за номером одержувача.
телефону?
2.Укажіть або виберіть картку, з якої буде здійснений переказ.
3. Вкажіть суму переказу і підтвердіть платіж. Ось і все – переказ
вiдправлено!
1. У розділі «Отримання грошей» введіть контрольний номер переказу,
який надійшов у СМС або Viber. Відкриються деталі переказу.
Натисніть кнопку «Отримати переказ».
Як отримати гроші за номером
2. Введіть код-підтвердження з СМС / Viber або увійдіть до
телефону?
Особистого кабінету.
3. Вкажіть карту для зарахування переказу і підтвердіть отримання
грошей. Ось і все – отримувати приємно!

Як запитати переказ грошей?

1. Перейдіть до розділу «Запросити переказ» і вкажіть номер телефону
людини, якій ви надсилаєте запит.
2. Вкажіть номер картки для зарахування переказу і, за необхідності,
залиште коментар одержувачу запиту.
3. Вкажіть суму переказу і підтвердіть платіж. Ось і все!

Як отримати гроші за запитом
переказу?

1. Відкрийте повідомлення в СМС / Viber із запитом коштів і
перейдіть за посиланням або увійдіть до Особистого кабінету.
2. Виберіть картку і підтвердіть переказ.
3. Ось і все! Переказ відправлений.

Як додати картку Сбербанку?

Картку можна додати у момент реєстрації в розділі "Картки" або при
виконанні операції. Для цього необхідно:
1. ввести номер карти, термін дії, CVV-код
2. ввести код підтвердження, який надійде на ваш номер телефону. Ось
і все - картка додана.

Картку можливо додати у момент реєстрації в розділі "Картки" або
при виконанні транзакції. Для цього необхідно:
Як додати картку іншого банку? 1. ввести номер картки, термін дії, CVV-код
2. ввести код підтвердження, який надійде на ваш телефону. Ось і все
– картка додана.
Чи можна додати корпоративну
На даний момент немає можливості додати корпоративну картку.
картку?
1. Необхідно зареєструвати картку Сбербанку в особистому кабінеті
2. У стрічці новин або в меню "профіль" натиснути на кнопку "Додати
Як додати інші продукти
продукти"
Сбербанку?
3. Ввести код підтвердження, який надійде на ваш номер телефону.
Ось і все – продукти додані.
Як зареєструватися?

1. На головній сторінці натиснути "Увійти"
2. Ввести номер телефону
3. Ввести СМС-код, який надійде на вказаний номер телефону

Навіщо потрібен тарифний
план?

Для покупки безкоштовних платежів і переказів.

