Інструкція
Як здійснити платіж через термінали Приватбанку
1.

Підходимо до будь якого терміналу і бачимо на екрані картинку 01. Натискаємо на кнопку “У мене
немає картки”, на яку показує червона стрілка.

Картинка 01
2.

Термінал показує нам екран як на картинці 02. Набираєте номер Вашого телефону і тиснете кнопку
“Продовжити”. Чекаєте, доки Приват не зателефонує, приймаєте дзвінок. З Вами буде розмовляти
робот. Натискаєте на телефоні 1 і чекаєте доки екран терміналу не покаже Вам іншу картинку.

Картинка 02

3.

Після того, як Ви натиснете цифру 1 на телефоні, повинен пройти деякий час і Ви побачте такий
екран, як на картинці 03. Якщо Ви перший раз сплачуєте за послуги Інтернет, то Вам потрібно
натискати кнопку “Оплата інших послуг” (обведена червоним). Якщо Ви вже не перший раз
сплачуєте, то у нас повинна бути поряд з Газом, Укртелекомом та іншими ще і кнопка, на яку
показує червона стрілка. Але ми перший раз і тому натискаємо кнопку “Оплата інших послуг”.

Картинка 03
4.

Термінал покаже нам екран, як на картинці 04. Натискаємо кнопку “Знайти підприємство за
назвою або реквізитами”.

Картинка 04
5.

Термінал покаже нам екран, як на картинці 05. Вбиваємо в поле для пошуку слово Р
 ичок. і
натискаємо кнопку “Продовжити” (на неї показує червона стрілка).

Картинка 05
6.

Отримаємо екран як на картинці 06. Тут ми бачимо, що потрібно заповнити: Ваша адреса, Ваші
прізвище, ім’я та по-батькові, Номер договору та суму, відповідно до вибраного Вами тарифу. По
правій стороні ми бачимо 4 кнопки “Змінити”. Натискаючи кожну з них по черзі ми задаємо всі
потрібні дані для платежу. На картинках 07, 08, 09 та 10 зображені екрани, які будуть з’являтися на
терміналі, коли Ви будете натискати кнопку “ Змінити” напроти “Адреса”, “ПІБ”, “Номер договору” та
“Сума” відповідно.

Картинка 06
7.

Адресу вказуємо ту, яка зазначена в договорі про надання послуг на першій сторінці з самого верху.
Після того, як Ви набрали адресу, натискайте кнопку “Продовжити”, на яку показує червона стрілка
на картинці 07, і повернетесь на екран, який зображено на к
 артинці 06.
ПІБ та адреса не є обов’язковими для заповнення (адреса взагалі не потрапить в призначення
платежу), але Ви все ж таки заповніть ці дані. Коли потрібно буде робити наступний платіж,
набирати все це вже не буде потреби - платіж збережеться в терміналі для номеру телефону, який
Ви використали на самому початку.

Картинка 07
8.

Прізвище, ім’я та по-батькові набирайте ті, які прописані у Договорі. Після того, як Ви набрали ПІБ,
потрібно буде натиснути кнопку “Продовжити”, на яку показує червона стрілка на к
 артинці 08. Ви
повернетесь на екран як на картинці 06.

Картинка 08
9.

Номер договору - це 7 цифр, приблизно такого формату: 000хх01. Ці цифри можна глянути на
договорі про надання послуг, який Ви підписали. Також Вам можливо видали візитку, де вписано
цей номер договору. Носіть цю візитку із собою і будете мати при собі номер договору. Після того,
як Ви закінчите набирати номер договору, потрібно буде натиснути кнопку “Продовжити”, на яку
показує червона стрілка на картинці 09. Ви повернетесь на екран як на к
 артинці 06.

Картинка 09
10. Суму набирайте відповідно до вибраного тарифу: це 100 грн за 10Мбіт та 120 грн за 20Мбіт. На
картинці я замалював суму чорним аби не виникло плутанини. Після того, як Ви закінчите набирати
суму, потрібно буде натиснути кнопку “Продовжити”, на яку показує червона стрілка на к
 артинці
10. Ви повернетесь на екран як на картинці 06.

Картинка 10

11. Після того, як Ви закінчите набирати всі необхідніі дані (адреса, ПІБ, номер договору і ПІБ), екран
буде виглядати приблизно так, як зображено на картинці 11. Цей екран аналогічний тому, що
зображений на картинці 06, але вже з усіма необхідними даними. Тепер потрібно буде натиснути
кнопку “Продовжити”, на яку показує червона стрілка на к
 артинці 11.

Картинка 11
12. На картинці 12 зображений екран з призначенням платежу. Цей екран з’явиться після того, як Ви
натиснете кнопку “Продовжити” на екрані з картинки 11. Тут буде зображено текст, який був
складений із всіх даних, які Ви раніше набирали: адреса, ПІБ, номер договору і сума. Тут міняти
нічого не потрібно. Просто натискайте кнопку “Продовжити”, яка, на жаль, не зображена на
картинці 12. Але вона є нижче!

Картинка 12
13. Тепер термінал покаже екран, як на картинці 13, з повністю сформованим платежем з усіма даними
і накине ще 2 грн комісійних, про що буде написано знизу. Тут потрібно буде просто натиснути
кнопку “Підтвердити”. Після цього з’явиться екран, як на картинці 14, де Ви повинні будете
вирішити як платити - чи готівкою в термін (на терміналі повинні будуть блимати зелені лампочки
біля приймача готівки), чи карткою Приватбанку (на картинці 14 кнопка “Оплатити карткою”
справа зверху). Після внесення готівки, тиснемо кнопку “Оплатити” на картинці 14. Все, платіж
пішов, послуги доступу в Інтернет оплачені.

Картинка 13

Картинка 14

