
Вимоги до веб-сайту продавця 

 1 веб-сайт = 1 доменне ім'я (усі власні URL-адреси веб-сайту продавця: особиста область, URL-

адреса повернення і т.д.). Всі активні домени, включаючи домен верхнього рівня (company.com), 

домен другого рівня (company.com) і домен третього рівня (example.company.com), повинні 

належати одній і тій же компанії і надавати ті ж послуги / товари. 

 

 Сторінки реєстрації, особистої і платіжної зони повинні починатися з https: //, а не з http: // 

(шифрування TLS / SSL - це забезпечує безпеку персональних даних, які клієнти вводять на веб-
сторінці). 
 

 При виборі і замовленні товарів / послуг клієнт не повинен перенаправлятися в / з інших доменів, 
виключаючи безпечну сторінку оплати покупця.  
 

 Веб-сайт продавця повинен мати оригінальні платіжні схеми логотипів (Mastercard, VISA і т.д.). 

Логотипи можуть бути на сторінці опису / оплати опису / оплати. Логотипи можна завантажити в 
особистому кабінеті Portmone.com 
 

 Веб-сайт продавця повинен мати повний опис послуг і товарів, що надаються. Ці послуги / товари 

повинні відповідати опису типу бізнесу продавця, вказаною в анкеті і договорі з ФК. 
 

 Перед оплатою: на сторінці оплати (або при перевірці кошика покупок, якщо є) клієнт повинен 

бути проінформований про точну суму платежу, всіх додаткових витратах у вигляді доставки і т.д. 
Ця інформація повинна бути легко доступною і видимою. Перед оплатою клієнту необхідно вручну 
прийняти (відзначте галочкою) Умови торговця. 

 Строго заборонено додавати на чекаут (або без повідомлення клієнта збільшувати суму) % від 
суми або фіксовану суму у вигляді комісії за платіж з метою відшкодувати утриману комісію ФК. 

 Веб-сайт продавця повинен містити ім'я юридичної особи, юридичну адресу, фактичну адресу, 

номер телефону, електронну адресу, реєстраційний номер (номер ліцензії - при наявності). Інші 
додаткові способи комунікації також вітаються. 
 

 Веб-сайт продавця повинен мати умови надання послуг / умов доставки товарів, а також політику 
повернення, обміну, скасування, повернення і виведення коштів в залежності від типу бізнесу. Ці 
умови повинні бути прийняті клієнтом до оплати і можуть бути частиною Умов, і можуть бути 
окремим документом.При цьому інформація про оплату, доставку і повернення товару повинна 

бути розміщена в окремому розділі / розділах для швидкого пошуку клієнтом на сайті. 
 

 Веб-сайт продавця повинен мати заяву про політику конфіденційності для захисту особистих даних 
і інформацію про шифрування TLS (див. Вище). Також може бути частиною Умов. 
   

 Після оплати клієнт повинен бути перенаправлений на сторінку підтвердження платежу, де він 
побачить результат своєї покупки, успішного / відхиленого і т.д. І, у разі необхідності, інструкції 
для отримання замовлення / послуги. Адреса цієї сторінки передається в запиті на оплату - 

параметр successUrl 
 

 Торговець не може запитувати дані кредитної картки (номер, термін дії, CVV / CVC) на своєму сайті 
з використанням своїх форм, якщо у нього немає сертифіката PCI DSS. Реквізити карти можуть 
вводитися тільки на стороні Portmone.com в цьому випадку. 

 

 

 


