
                                                                                            
 

 

 

 

 

 

Apple Pay 
 

Apple Pay - це платіжна технологія, яка дозволяє здійснювати зручні та безпечні 
розрахунки мобільними пристроями на платформі iOS. 

 
Підтримка пристроїв 
 

o IPhone – моделі з Face ID або Touch ID, за винятком iPhone 5S 

o iPad – iPad Pro, iPad Air, iPad та iPad mini з Touch ID 

o Apple Watch – серії 1, 2 та вище 

o Mac – моделі з Touch ID 

 
 
Додавання картки в IPhone 
 
Відкрийте Wallet, натисніть        та дотримуйтесь інструкції. 
 
Після введення даних, для реєстрації, Банк здійснить перевірку та може відправити 
SMS-пароль для додаткової верифікації. Після підтвердження реєстрації натисніть 
Далі та можете використовувати Apple Pay. 
 
Додавання картки в iPad 
 

Перейдіть до Налаштувань  > Wallet та Apple Pay, натисніть Додати картку та 

дотримуйтесь інструкції. 
Після введення даних, для реєстрації, Банк здійснить перевірку та може відправити 
SMS-пароль для додаткової верифікації. Після підтвердження реєстрації натисніть: 
Далі та можете використовувати Apple Pay. 
 
Додавання картки в Apple Watch 
 
Відкрийте додаток Apple Watch на IPhone та перейдіть до My Watch.  
Виберіть годинник та натисніть Wallet та Apple Pay. Дотримуйтесь інструкції. 
Після введення даних, для реєстрації, Банк здійснить перевірку та може відправити 
SMS-пароль для додаткової верифікації. Після підтвердження реєстрації натисніть 
Далі та можете використовувати Apple Pay. 

 
Додавання картки в Mac 
 

На моделях Mac з Touch ID перейдіть до Налаштувань > Wallet та Apple Pay, 

натисніть додати картку та дотримуйтесь інструкції. 
Після введення даних, для реєстрації, Банк здійснить перевірку та може відправити 
SMS-пароль для додаткової верифікації. Після підтвердження реєстрації натисніть 
Далі та можете використовувати Apple Pay. 

 
 
 



                                                                                            
 

 

 

 

 

       Використання Apple Pay 
 
       Оплата в торгових точках з IPhone або Apple Watch 
 
          Платіть швидко та зручно всюди, де бачите символ безконтактної оплати: 

 

 
 

Для здійснення оплати з IPhone з Face ID двічі натисніть бокову кнопку, здійсніть 
автентифікацію з Face ID або введіть пароль та піднесіть телефон до терміналу. 
Після успішної оплати Ви побачите позначку та напис «Готово». 
 
Для здійснення оплати з IPhone з Touch ID покладіть палець на датчик Touch ID та 
піднесіть телефон до терміналу. 
Після успішної оплати Ви побачите позначку та напис «Готово». 

 
Для здійснення оплати з Apple Watch двічі натисніть бокову кнопку та піднесіть 
годинник до терміналу. 
Після успішної оплати Ви відчуєте легку вібрацію. 
 
 

      Оплата у мобільних додатках та на веб-сайтах в Safari 
   
Натисніть кнопку Apple Pay або виберіть Apple Pay як спосіб розрахунку.  
 

 
 
Перевірте адреси для рахунків та доставки, а також контактні дані та здійсніть 
підтвердження оплати через Face ID або Touch ID Вашого IPhone, iPad або Mac. 

 


