
«Електронні сертифікати SOCAR» 
 

Зміст заходу:  

1. Загальна інформація 

 Електронний подарунковий сертифікат SOCAR — це попередній платіж, який дає 

можливість купувати пальне, товари магазину та кафе в мережі АЗК SOCAR, на суму 

рівній номіналу сертифіката.  

 Електроні подарункові сертифікати можна використовувати в якості подарунка або 

самостійно. 

 Отримати електронний подарунковий сертифікат можливо в програмах винагород 

платіжних систем (VISA, Mastercard, ін.), українських банків, у інших електронних 

каналах та цифрових майданчиках за накопичені у відповідних програмах винагороди 

бали. 

 Детальна інформація щодо отримання електронних подарункових сертифікатів 

розміщується безпосередньо у програмах винагород платіжних систем, українських 

банків, електронних каналах та цифрових майданчиках. 

 Електронний подарунковий сертифікат можна використати протягом 365 діб з дня 

придбання. 

 Електронний подарунковий сертифікат не підлягає поверненню і відновленню у разі 

втрати та не підлягає обміну на грошові кошти. 

 Виникли запитання? Звертайтеся за телефоном гарячої лінії: 0 (800) 50 85 85 

 Вигляд електронного подарункового сертифікату: 

 
 

 

 

2. Як скористатися електронним подарунковим сертифікатом SOCAR: 

2.1. Після придбання електронного подарункового сертифікату в каталозі програми 

лояльності банку, на вказаний при замовлені номер телефона буде висланий в SMS-

повідомленні код сертифіката. Код сертифіката складається з 16 літеро-чисельних символів 

(якщо SMS-повідомлення на вказаний при придбанні номер телефона не надійшов або 

надійшов не повністю, Гостю необхідно звернутись до установи, в якій здійснювалося 

замовлення сертифіката). 

2.2. Для активації електронного подарункового сертифіката, необхідно встановити 

мобільний додаток SOCAR (встановити додаток для Android – можна в Play Market, для IOS 

у App Store). 

2.3. Зареєструватися в програмі лояльності, якщо ще не є ії учасником. 

2.4. Увійти в додаток SOCAR, перейти в розділ «Гаманець»:  



 
 

2.5. Натиснути кнопку «Вести номер сертифіката»: 

 
 

2.6. Ввести номер сертифіката вручну або за допомогою функції «вставки» тексту 

вставити скопійований номер сертифіката.  



 
 

2.7. Натиснути «Продовжити». Увага! Діє обмеження по активації сертифікатів у добу – 

не більше 5 сертифікатів. 

2.8. Готово! Сума рівна номіналу сертифіката на бонусному рахунку 

 

 
 

 



2.9. Завітати на АЗК SOCAR і придбати пальне, товари магазину і кафе, розраховуючись 

бонусами за допомогою картки level! Бонуси можна використовувати частково 

протягом року. 

2.10. Перевірити бонусний рахунок можна на головному екрані або в історії бонусів 

в особистому кабінеті: 

 
2.11. Детальна інформація щодо нарахувань бонусів, номер активованого 

сертифікату можна перевірити натиснувши на транзакцію.  

 
 

2.12. Повернення товару придбаних за бонуси відбувається згідно діючих процедур.  

 

3. Можливі помилки та способи вирішення  

 

3.1.  У випадку, якщо не вдається додати сертифікат в мобільний додаток SOCAR - 

перевірте правильність вводу: необхідно повторно вести код сертифікату, 

використовуючи функцію «Вставити» текст (скопіюйте код сертифікату та вставте 

його). 


