
 
 

 
Надсилайте та отримуйте гроші за допомогою PayPal 

та Банком Кредит Дніпро 

 
PayPal – найбільша електронна платіжна система, яку використовує для розрахунків 164 
мільйони клієнтів у всьому світі.   
 
В Україні PayPal є популярним інструментом для оплати покупок у зарубіжних інтернет-
магазинах. Ви можете підключити до платіжної системи PayPal одну або декілька банківських 
карток Банку Кредит Дніпро для оплати своїх покупок в Інтернеті або отримати переказів від 
інших користувачів по всьому світі, які мають гаманець PayPal та швидко вивести кошти на 
дебетову картку від Банку Кредит Дніпро. 
 
Переваги PayPal: 
 
1. Гроші отримуються за хвилину (переказуйте кошти за допомогою функції миттєвого 

переказу, і одержувач отримає Ваші гроші за лічені хвилини, якщо ця функція 
підтримується їхнім банком або емітентом картки). 

2. Цілодобовий моніторинг (завдяки технології шифрування ми наполегливо працюємо, щоб 
забезпечити безпеку ваших грошових переказів). 

Як провести реєстрацію в гаманці PayPal? 

1. Необхідно завантажити мобільний додаток PayPal в AppStore (для мобільних телефонів з 
операційною системою iOs) або Play Market (для мобільних телефонів з операційною 
системою Andoid), або перейти у будь-якому браузері за посиланням 
https://www.paypal.com/ . 

2. Після завантаження або переходу за посиланням необхідно почати процес реєстрації, яка 
займає менше 2-х хвилин натиснувши операцію «Реєстрація». 

3. В наступному вікні необхідно обрати країну реєстрації та натиснути операцію 
«Продовжити». 

4. Після вибору країни, наступним кроком реєстрації є введення мобільного телефону та 
введення коду підтвердження. 

5. В разі введення підтверджуючого коду, меню PayPal запропонує провести розширену 
реєстрацію користувача із введенням: 

- електронної скриньки користувача; 
- прізвища користувача; 
- ім’я користувача; 

введення паролю; 
- підтвердження паролю. 
6. Наступним етапом реєстрації є заповнення: 
- національності; 
- дати народження; 
- юридичної адреси проживання; 
- поштового коду. 

Важливо! Завершенням реєстрації є підтвердження електронної скриньки. Якщо будь-який 
користувач надішле Вам переказ коштів на вже відкритий Вами гаманець PayPal, проте в 
особистому кабінеті не буде підтверджено Вашу електронну адресу, кошти на гаманці 
відображатися не будуть, а їх використанням буде неможливим. Проте в історії операції такий 
переказ буде відображатися як успішний. 

Як додати картку до PayPal? 

1. В меню мобільного додатку або у веб-версії PayPal необхідно обрати меню «Картки» та 
натиснути «+». 

2. Ввести повний номер картки, термін її дії та CVV-код. 
3. Зверху сторінки надійде повідомлення, що картка успішно додана. 

Як здійснити поповнення гаманця PayPal? 

1. Якщо у користувача вже доступний баланс в гаманці, то для переказу коштів необхідно 
обрати іншого користувача в меню «Люди». Вам в автоматичному режимі будуть 
відображені всі користувачі з гаманцями, які наявні в телефонному довіднику. 

2. Для поповнення гаманця іншого користувача в PayPal Вам необхідно додати свою картку 
та здійснити поповнення гаманця іншої особи шляхом обрання гаманця та поповнення. 
Після обрання гаманця, Вам запропонує обрати картку з якої буде відбуватися операція 



 
 

переказу коштів з картки на картку по офіційному курсу, який встановлений в Банку в день 
надання послуги. 

Увага! Нікому не повідомляйте реквізити картки задля забезпечення Ваших коштів. 

Як здійснити виведення коштів з гаманця PayPal на картку Банку? 

1. Для виведення коштів з гаманця PayPal необхідно на його тапнути та натиснути операцію 
«Переказ коштів». 

2. В наступному меню, PayPal запропонує обрати картку для отримання переказу та спосіб 
зарахування,  а саме: 

- миттєвий (зарахування надходить протягом декількох хвилин); 
- стандартний (зарахування надходить протягом 1-3 робочих днів). 
*наразі два способи безкоштовні для користувачів з України 

 
3. Після обрання картки необхідно натиснути «Далі» ввести суму переказу з гаманця та 

підтвердити операцію. 
4. PayPal в автоматичному режимі відобразить конвертацію валюти у гривні згідно офіційного 

курсу Банку. 
 
4.1. В разі погодження на виконання операції, користувачу необхідно натиснути операцію 

«Підтверджую»; 
4.2. В разі не погодження на виконання операції, користувачу необхідно виконати 

операцію «Повернутися назад» або «Закриття поточної сторінки». 
 

5.    Про успішність операції користувачу буду виведено повідомлення в самому додатку або у 
веб-версії PayPal, а додатковим методом інформування буде надсилання на електронну 
скриньку користувача, яка булла введена під час реєстрації. 


