
Українські платіжні
системи





LiqPay - це web-інтерфейс ПриватБанку. Щоб почати приймати
платежі на сайті, необхідно у кілька простих кроків зареєструвати
магазин в LiqPay. Після реєстрації магазин буде перевірений і 
активований протягом доби. Для безпеки платежів сервіс
передбачив такі інструменти: двостадійна оплата (холд) 
знадобиться, якщо вам потрібен час для перевірки наявності
товару або послуги. I стадія - блокування суми на карті, II -
списання; мото платежі - це можливість самостійного списання
коштів з картки клієнта: для прийому платежу вам не знадобиться
фізичний доступ до карти клієнта, достатньо буде тільки номеру 
карти і її терміну дії; захищені платежі - можливість для клієнта
здійснити безпечну оплату на сайті: банк гарантує зарахування
коштів за фактом підтвердження доставки товару.

Комісія: 2,75%
Доступні способи оплати: Visa, MasterCard, готівка, інтернет-
банкінг Приват24





Interkassa - це універсальна платіжна система для сайту, 
призначена для автоматизації прийому платежів на різних
інтернет-ресурсах, які здійснюють торгівлю послугами чи
товарами. Під час оплати на будь-якому сайті, 
підключеному до платіжного шлюзу Interkassa, 
перенаправлення в цю систему відбувається автоматично. 
Після перенаправлення користувачу слід обрати грошові
одиниці для оплати і завершити операцію. У разі успішного
здійснення платежу система відправляє продавцеві смс чи
серверне повідомлення. Для підтвердження платежу 
покупцю потрібно ввести смс-пароль.
Комісія: 2,2%. Доступні способи оплати: Visa, MasterCard, Privat24, 
WebMoney, masterpass, bitcoin і ще 70 видів платежів





• Щоб організувати прийом платежів через EasyPay, спершу
потрібно визначитися зі способом оплати, який ви плануєте
приймати і натиснути на кнопку «Підключити». Система 
перенаправить вас на реєстраційну форму. Після її
заповнення ви отримаєте дзвінок від менеджера сервісу для 
обговорення деталей співпраці, адже варто одразу з'ясувати
зокрема, як краще організувати оплату онлайн і чи вигідно
приймати платежі з-за кордону.
Комісія: 2,5%-5,5% Доступні способи оплати: Visa і 
MasterCard, готівка, перерахована через термінал EasyPay, 
електронні гроші, поповнення з рахунків мобільних
операторів України





•Portmone - також універсальна система оплати для 
сайту, її платіжний шлюз можна використовувати
для звичайних інтернет-магазинів з веб-сайтами, 
мобільних версій сайтів і мобільних додатків під
iOS та Android.
Комісія: 2% Доступні способи оплати: Visa, Visa 
Checkout, MasterCard, MasterPass, Privat24, 
GooglePay, ApplePay, Простір.


