
«Оплата 
частинами»
та «Миттєва 
розстрочка»
в Інтернеті



Продавайте більше завдяки кредитуванню 

Це просто та швидко, на думку 81% клієнтів, які скористалися
сервісом «Оплата частинами».

Підвищуйте обсяги продажів
Середнє зростання 30% завдяки продажу в кредит.

Пришвидшіть оборотність товару
Розпродайте залишки або неліквідний товар.

Збільшіть клієнтопотік 
Люди розкажуть одне одному про швидкий
і доступний кредит у вас.

Збільшіть середній чек
Продавайте в кредит кілька товарів відразу.



18 млн клієнтів
з карткою ПриватБанку

6,5 млн клієнтів
з лімітом за сервісом 
«Оплата частинами»

153 млрд грн
доступного ліміту
на оплату покупок



Як сервіс впливає на продажі

Оплата частинами Миттєва розстрочка Інтернет-еквайринг
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Як це працює? 

Покупець додає товар у кошик і вибирає
«Оплату частинами» для оплати.

Зазначає кількість платежів і підтверджує. 

Чек приходить покупцеві на e-mail.

Ви отримуєте кошти за товар на поточний
рахунок протягом 2 годин.



Як 
підключитися?

Важливо! 
Для підключення сервісу «Оплата частинами» 
необхідний розрахунковий рахунок 
підприємства, відкритий у ПриватБанку! 
З питань підключення звертайтеся до 
технічної підтримки ipp.support@privatbank.ua

1. Зареєструйте магазин на сайті.

https://payparts2.privatbank.ua/

2. Заповніть дані магазину й товару.

3. Підключіть API, дотримуючись інструкції. 

4. Починайте продавати!

https://youtu.be/BKvb95lkw8U

mailto:ipp.support@privatbank.ua
https://payparts2.privatbank.ua
https://payparts2.privatbank.ua/
https://payparts2.privatbank.ua/ipp/sandbox%23!create
https://bw.gitbooks.io/api-oc/content/index.html
https://bw.gitbooks.io/api-oc/content/pay.html
https://youtu.be/BKvb95lkw8U
http://www.youtube.com/watch?v=BKvb95lkw8U


Оплата частинами Миттєва розстрочка

Для вас Комісія за еквайрингом
1,8% + комісія за сервісом

Тільки стандартна комісія
за еквайрингом 1,8%

Для клієнтів Процентна ставка 0,01% Процентна ставка 2,9%

Строк 
кредитування 1–24 міс.

Тарифи

Калькулятор тарифів, розрахувати

Кількість 
платежів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Комісія, % 1,1 1,7 3,3 5,5 7,1 9,3 11 12,75 13,4 13,6 13,8 15,1 16,4 17,6 18,9 19,7 21 21,8 23,2 24 25,4 26,2 27 28,5

https://ppcalc.privatbank.ua/pp_calculator/jur?lang=ru


Інвойс Кредитуйте своїх клієнтів за допомогою 
інвойса, навіть якщо у вас немає сайту. 
Швидко та зручно. 

Ідеальний для продажу в соціальних 
мережах, месенджерах, з дощок 
оголошень, у «бізнесі на колесах», 
на ярмарках. 



Як це працює Крок 1. Ви реєструєте магазин у сервісі 
«Оплата частинами». 
https://payparts2.privatbank.ua/

Крок 2. Клієнт вибирає товар. 

Крок 3. Ви виставляєте інвойс на оплату 
частинами (e-mail, месенджер, 
соцмережі).

Крок 4. Одержуєте оплату на поточний 
рахунок і перевіряєте статус 
оплати.

https://youtu.be/68cN56RSaqI

https://payparts2.privatbank.ua/ipp/v2/landing
http://www.youtube.com/watch?v=68cN56RSaqI
https://youtu.be/68cN56RSaqI


Наші партнери
Та ще 2 081 інтернет-магазини України.




