ПЕРЕЛІК ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ПЛАТІЖНОЇ
ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ УЧАСНИКІВ:

ОРГАНІЗАЦІЇ

Платіжна організація визначає Правила роботи МПС, а також виконує інші
функції щодо забезпечення діяльності МПС та несе відповідальність
відповідно до вимог чинного законодавства України та угод, укладених з
Учасниками.
Обов’язки та функції платіжної організації:
- визначає Правила, умови, комісійні винагороди, максимально
можливий розмір додаткової комісії, стандарти взаємовідносин та
процедури діяльності МПС;
- визначає порядок проведення взаєморозрахунків;
- забезпечує функціонування та розвиток МПС;
- здійснює процесинг – діяльність, що включає виконання за операціями
з платіжними інструментами авторизації, моніторингу, збору,
оброблення та зберігання інформації, а також надання обробленої
інформації учасникам розрахунків і розрахунковому банку для
проведення взаєморозрахунків у МПС;
- встановлює розмір комісії Учасників;
- визначає ризики та організовує систему управління ризиками;
- здійснює контроль за дотриманням Правил, комісійних винагород,
стандартів та процедур, а також врегулювання конфліктних ситуацій,
що можуть виниками між користувачами, Учасниками, платіжною
організацію та розрахунковим банком;
- визначає маркетингову політику щодо розвитку МПС;
- представляє МПС у зовнішніх відносинах.
Права платіжної організації:
- може виступати Учасником у разі надання послуг користувачам, щодо
проведення переказів МПС в пункті обслуговування користувачів, який
їй належить. Перекази в іноземній валюті: долари США, євро, російські
рублі (перекази із-за меж України/ за межі України) платіжна
організація буде здійснювати виключно після отримання ліцензії
Національного банку України на здійснення валютних операцій;
- призупинити (тимчасово припинити)/ припинити (припинити на
постійній основі) діяльність Учасників/Непрямих учасників в МПС
відповідно до вимог Правил МПС;
- встановлювати комісійні винагороди за послуги платіжної організації.
Обов’язки та функції Учасника:

- обслуговувати користувачів у строгій відповідності з Правилами МПС
та законодавством країни свого місцезнаходження;
Права Учасника:
Учасник в разі надання йому такого права платіжною організацією,
відповідно до умов угоди, має право залучати до співпраці третіх осіб
як Непрямих учасників, та несе повну відповідальність за
діями/бездіяльністю підключених ним Непрямих Учасників за
Правилами МПС та укладеною з платіжною організацією угодою як за
власними. Учасник самостійно проводить з Непрямими Учасниками,
яких він залучив, розрахунки по операціях, проведених в МПС.
Учасник
може виступати в ролі Учасника-ініціатора та
Учасника-отримувача, в залежності від того, яку операцію він виконує,
відправку переказу або виплату переказу відповідно.
Непрямий Учасник має права та обов’язки Учасника, за виключенням
випадків, вказаних в Правилах МПС та угоді, укладеній з Учасником,
при цьому пріоритет при вирішенні спорів, встановленні прав та
обов’язків Учасника, Непрямого Учасника, платіжної організації та
розрахункового банку мають Правила МПС.

