
Інноваційні послуги 
від ПриватБанку  

для власників паркінгів 



Рішення від ПриватБанку  
 
Амстердам, Берлін, Мадрид, Сан-Франциско… Чи готові в Україні міста 
закупити таку ж кількість сучасних паркоматів, щоб забезпечити оплату 
всіх паркувальних місць без черг і затримок?  
 
Є рішення від ПриватБанку у вигляді оплати паркування через смартфон 
за допомогою додатка Privat24, яке не вимагає жодних початкових 
фінансових вкладень.  

або 
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Переваги  
 
Переваги для власника паркінгу:  
1.  Велика база потенційних клієнтів з уже встановленим додатком Privat24 

та наявністю транспортного засобу (1 млн клієнтів по Україні).  
2.  Немає витрат на закупівлю обладнання.  
3.  Інтеграція з розробниками паркувальної платформи.  
4.  Контроль усього часу оплати паркування.  
5.  Підвищення інноваційності міста.  
6.  Можливість тонко налаштувати процес під потреби партнера:  

●  графік доступності оплати;  
●  мінімальний час оплати тощо.  

 
Переваги для водіїв:  
1.  Можливість оплати паркування, не виходячи з авто. 
2.  Немає необхідності поповнювати рахунок для оплати паркування, 

списання йде безпосередньо з картки через Privat24. 
3.  Не потрібно контактувати з паркувальником або контролером. 
4.  Можливість віддалено продовжити час паркування.  



Процес оплати паркування через Privat24  
 
Меню «Транспорт»:  
1.  Перейти в компанію «Паркування».  
2.  Визначити геопозицію.  
3.  Зазначити номер авто та вибрати час.  
4.  Вибрати платіжну картку й одержати підтвердження оплати.  
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Оплата за QR-кодом  
 
●  На кожному паркоматі  

унікальний QR-код 
●  Заклик до оплати смартфоном 
●  Коротка інструкція 
●  Зрозумілий спосіб оплати  

(500 тис. оплат за QR на міс.) 
●  Безкоштовна реклама послуги 



Паркувальний абонемент  
 
●  Можливість купівлі абонемента до 1-ї, 2-ї,  

3-ї паркувальних зон або в усі зони разом  
●  Нагадування про закінчення строку абонемента  



Відсканувати код 
за допомогою 
мобільного 

додатка Privat24. 

Одержати квиток із 
QR- або штрихкодом 

у паркоматі. 

Вибрати картку 
для оплати. 

Оплата на закритому паркінгу 

Під час виїзду з паркінгу автоматично відкривається шлагбаум. 



Що ми можемо ще?  
 
Налаштовуємо безготівкову оплату в паркоматах:  
1.  Інтеграція через API з розробниками паркувальних платформ.  
2.  Великий штат обслуговуючих інженерів у будь-якому місті.  
3.  Виділення бюджету для закупівлі банківських модулів спільно з Visa  

та Mastercard.  
4.  Цілодобова підтримка через гарячу лінію банку.  

 
Стимулюємо оплачувати. Регулярні спільні акції з Visa та Mastercard:  
1.  Кожна третя оплата паркування – безкоштовно. 
2.  У разі оплати паркування в місяць на загальну суму 100 грн 

повертається 10 грн. 
3.  Надання знижки в разі купівлі паркувального абонемента. 
4.  За оплату паркування нараховуються бали за програмою Mastercard 

Rewards. 
5.  Промоушн спільних проектів через відділення банку, сайт, Facebook.  


