
 
Зміст заходу: 

 

1. Гість може гарантовано отримати нарахування (кешбек) 5% за будь-яку покупку на 

АЗК SOCAR (окрім алкогольних напоїв та тютюнових виробів).  

 

Довідка.  SOCAR PAY – це функція у мобільному додатку SOCAR, за допомогою якої 

можна розрахуватися на ПРК або на касі АЗК доданою в гаманець додатку SOCAR 

банківською карткою. Таким чином для здійснення розрахунку на АЗК SOCAR 

достатньо мати при собі лише мобільний телефон зі встановленим мобільним додатком  

SOCAR. 

 

2. Для отримання нарахування (кешбеку) Гостю необхідно  розрахуватися за пальне або 

будь-які послуги та товари (окрім алкогольних напоїв та тютюнових виробів) 

виключно методом оплати SOCAR PAY, за допомогою доданої в гаманець мобільного 

додатку SOCAR банківської картки платіжної системи VISA. 

 

3. Якщо розраховуватися банківською карткою іншої платіжної системи – нарахування 

бонусів відбудеться за стандартною схемою програми лояльності level. 

 

4. Нарахування (кешбек) на картку level відбувається не миттєво, а протягом 10 

хвилин після здійснення транзакції. 

 

5. Бонуси level за стандартною схемою програми лояльності додатково не нараховуються 

(не сумуються). 

 

 

6. ДЛЯ ТОГО, ЩОБ РОЗРАХУВАТИСЯ ЗА ПАЛЬНЕ МЕТОДОМ ОПЛАТИ SOCAR 

PAY, ГОСТЮ НЕОБХІДНО: 

7.1. Завантажити мобільний додаток SOCAR: http://app.socar.ua/qr/Njg  

7.2. Відкрити  мобільний додаток SOCAR. 

7.3. Зареєструватися в програмі лояльності level. 

7.4. У нижньому правому куті екрану мобільного додатку SOCAR обрати метод оплати 

SOCAR PAY. 

7.5. Зісканувати QR-код: 

 біля ПРК, на якій збирається заправити автомобіль; 

 або на банківському терміналі біля каси (для цього касир при здійсненні 

розрахунку має обрати метод оплати SOCAR PAY). 

7.6. Якщо сканування відбувається біля ПРК, після сканування: 

 вставити заправний пістолет у бак автомобіля  

 обрати кількість літрів або суму, на яку бажає здійснити заправку 

 натиснути «Оплатити і заправити» 

 обрати оплату карткою VISA та підтвердити оплату за допомогою pin-коду який 

Гість вказав при додаванні платіжної картки VISA в гаманець мобільного додатку 

SOCAR  (або за допомогою відбитку пальця чи Face ID, лише у смартфонах Apple 

iPhone).  

7.7. Якщо сканування відбувається з банківського терміналу біля каси АЗК – після 

сканування обрати оплату карткою VISA та підтвердити оплату за допомогою pin-коду, 

який Гість вказав при додаванні платіжної картки VISA в гаманець мобільного додатку 

SOCAR (або за допомогою відбитку пальця чи Face ID, лише у смартфонах Apple 

iPhone). 

http://app.socar.ua/qr/Njg


7.8. Якщо у Гостя вже був встановлений мобільний додаток SOCAR – п. 7.1., п. 7.3. 

будуть пропущені. 

 

7. ЩОБ ДОДАТИ БАНКІВСЬКУ КАРТКУ В МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК SOCAR, ГОСТЮ 

НЕОБХІДНО: 

8.1. Зайти в «Гаманець»:  

 
8.2. Натиснути «Додати нову платіжну картку» 

 
 

 

8.3. Ввести дані картки: номер, термін дії та CVV код 



 
8.4. На банківській картці буде зарезервовано суму. Зарезервовану суму потрібно 

вказати у полі «Вкажіть суму». Дізнатися, яка сума є зарезервованою, можна: 

 у мобільному додатку банку, який випустив картку 

 на гарячій лінії банку (номер телефону вказано на банківській картці)  

 в SMS-повідомленні (не всі банки надсилають SMS-повідомлення про 

резервування суми, якщо воно менше 100 грн). 

Приклад: якщо було зарезервовано 1 грн 80 коп, ввести потрібно «1.80» - через 

крапку, без додаткових цифр і символів.  

 

 
8.5. Далі створити унікальний pin-код для підтвердження оплат цією платіжною  

карткою у мобільному додатку SOCAR. У налаштуваннях можна увімкнути 

підтвердження оплати за допомогою відбитку пальця або Face ID (лише у 

смартфонах Apple iPhone).  

8.6. Вказати назву доданої картки, яка буде відображатися в гаманці. 

8.7. Після цього картка буде доступна для розрахунку в мобільному додатку. 

8.8. Дані платіжної банківської картки зберігаються у мобільному додатку SOCAR 

лише у зашифрованому вигляді, усі операції обробляються на серверах міжнародної 

платіжної системи VISA, яка гарантує безпеку збереження і обробки даних.   

 

 

 

 


