Для того, щоб здійснити оплату продукції банківською карткою, скористайтеся можливостями нового
сервісу, який надає «Власний кабінет»

Натисніть на банер на Вашій персональній сторінці та перейдіть безпосередньо до оновленого
платіжного сервісу.

Ви побачите сторінку з Вашим балансом та можливістю здійснити оплату. Щоб продовжити,
натисніть кнопку «Далі».

Ви будете переадресовані на сторінку, з якої можете безпосередньо сплатити певну суму, вводячи
реквізити банківської картки власноруч . Зверніть увагу, номер рахунку та Вашу електрону адресу
система заповнить автоматично!

Крок 1. Введіть суму, яку Ви бажаєте сплатити без урахування банківської комісії

Крок 2. Введіть номер Вашої банківської картки та тризначний CVV2/CVC2 код (останні три цифри на
звороті банківської картки). Перевірте правильність введених даних та натисніть на кнопку
«Сплатити»
Зверніть увагу, на даному кроці Ви можете змінити суму, яку бажаєте сплатити.

Крок 3. Система повідомить Вас про суму банківської комісії та загальну суму, яка буде списана з
Вашої банківської картки. Якщо Ви згодні, натисніть «ОК». Або Ви можете повернутись у попередній
розділ та змінити суму.

Крок 4. Сторінка із загальною інформацією стосовно проведеної транзакції.
Зверніть увагу, з цієї сторінки Ви можете роздрукувати підтвердження транзакції, або відправити
підтвердження транзакції на Вашу електрону адресу.

Функція «Управління Вашими банківськими картками»
Щоб не вводити при кожному платежі дані банківської карти, Ви можете використовувати шаблон і
переглядати історію платежів. Для цього зареєструйте Вашу платіжну картку.
Щоб це зробити, натисніть на посилання «Управління Вашими банківськими картками»
Вас буде переадресовано на сторінку авторизації у «Власному кабінеті» . Якщо Ви використовуєте
сервіс в перший раз, Вам необхідно пройти просту реєстрацію та ввести деякі дані.

Далі необхідно авторизуватися в системі. Введіть дані, які Ви використовували для реєстрації на
попередній сторінці. Та натисніть на кнопку «Увійти в систему»

Ви маєте наступні можливості:
1. Ви можете додати банківську платіжну картку, щоб спростити подальші оплати та заощадити
час. Ви можете додати стільки платіжних карток, скільки Вам необхідно.

2.

Перевірити всі збережені картки, видалити або редагувати їх Ви можете натиснувши на
посилання «Мої картки».

Збережені картки Ви можете використовувати для пришвидшення подальших оплат. Просто
оберіть платіжну картку зі списку та введіть CVV2/CVC2 код (останні три цифри на звороті
банківської картки)

3. Ви можете відстежувати всі транзакції, які були здійснені за допомогою платіжного сервісу або
зберегти чи надрукувати квитанцію. Для цього скористуйтеся вкладкою «Історія платежів».

4. Ви також можете змінити пароль доступу до управління Вашими банківськими картками.

