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Права та обов'язки платіжної організації 

Права та обов'язки Корпорації чітко визначені у Стандартах. Зокрема, Корпорація на власний розсуд має 

право встановлювати інші або додаткові фінансові вимоги для (і) тієї категорії фінансових установ, 

організацій або корпорацій або інших юридичних осіб, які мають право стати Учасниками, або (іі) 

окремого Клієнта або потенційного Клієнта, як це передбачено Стандартами, якщо Корпорація вирішить, 

що інші або додаткові вимоги є обґрунтовано необхідними для підтвердження фінансової стійкості будь-

якого типу Учасника, окремого Учасника або потенційного Учасника.  

Такі вимоги можуть включати як об’єктивні стандарти, наприклад, рівень достатності капіталу, так і  

суб’єктивні стандарти, наприклад, рівень досвіду та навичок головних керівних працівників, галузь, в 

якій Учасник здійснює свою діяльність, та спосіб здійснення такої діяльності.   

Корпорація має право встановити спеціальні умови надання Учаснику Членства, будь-якої Ліцензії або 

права на здійснення Діяльності, наприклад, укладення договору ескроу, вручення акредитивів або 

укладення інших домовленостей, які Корпорація вважає необхідними або доцільними для забезпечення 

надійності системи MasterCard, в тому числі, але не обмежуючись цим, умови, встановлені згідно з 

Програмою Корпорації з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.      

Корпорація має право у будь-який час вимагати від Учасника укладення договору про забезпечення 

безпеки з Корпорацією. Якщо Учасник не укладає договір про забезпечення безпеки з Корпорацією, який 

є задовільним для Корпорації, Корпорація має право у будь-який час стягнути з Учасника, додатково до 

будь-якої суми, що підлягає сплаті Учасником Корпорації або іншим Учасникам, таку додаткову суму в 

якості забезпечення, яку Корпорація вважатиме обґрунтованою. Корпорація має право стягнути таку 

додаткову суму будь-яким шляхом, доступним Корпорації, в тому числі, наприклад, але не обмежуючись 

цим:    

(i) Шляхом отримання будь-яких грошових коштів, внесених будь-якими особами, з будь-якого 

рахунку, грошові кошти з якого Корпорація має право використовувати для таких цілей.  

(ii) Шляхом отримання будь-яких грошових коштів, належних до сплати такому Учаснику 

іншими Учасниками. 

(iii) Шляхом отримання будь-яких грошових коштів, які такий Учасник сплачує іншим 

Учасникам. 

У кожному випадку, коли Корпорація отримує будь-яке таке забезпечення, Корпорація має право 

отримати право власності на все або частину такого забезпечення (наприклад, шляхом внесення 

грошових коштів, отриманих таким чином, на рахунок на ім'я Корпорації як заставодержателя) та 

використати таке забезпечення як платіж в рахунок будь-якого зобов'язання Учасника згідно зі 

Стандартами.  

Повний перелік прав та обов'язків Корпорації наведений у Правилах MasterCard, опублікованих на веб-

сайті MasterCard (www.mastercard.com/rules). 

Права та обов'язки Учасника 

Права та обов'язки Учасника чітко визначені у Стандартах, зокрема, у таких частинах Правил 

MasterCard: 

• Обов'язки Учасника: Частина 3 

• Використання Знаків: Частина 4 

• Еквайринг: Частина 5 

• Емісія карток: Частина 6 

http://www.mastercard.com/rules


• Постачальники Послуг: Частина 7 

• Взаєморозрахунки та пов’язані зобов'язання: Частина 8 

• Спеціальні правила для європейського регіону: Частина 11 

Крім того, MasterCard були створені декілька посібників, у яких визначені спеціальні права та обов'язки 

у зв'язку з певними видами діяльності. Наприклад, у частині 4 Правил обробки операцій надана докладна 

інформація щодо Операцій з Присутністю Картки, а в частині 5 - докладна інформація щодо Операцій 

без Присутності Картки.   

Учасники можуть ознайомитись зі Стандартами через систему MasterCard Connect. Потенційні заявники 

також можуть отримати Стандарти на вимогу. 

Правила MasterCard, Посібник з повернення коштів, Правила обробки операцій, Правила та процедури 

безпеки для торговців та дати поновлення реєстрації Постачальників Послуг опубліковані на веб-сайті 

MasterCard (www.mastercard.com/rules). 
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