
Перевірка клієнтом доступної для нього 
суми по сервісу “Оплата Частинами” 

 

1. За допомогою СМС-повідомлення: 
Для уточнення Вашого кредитного ліміту відправте смс з текстом "Chast" на 
номер 10060 або... 
 

2. Через мобільний додаток Приват24: 
1)  Заходимо в мобільний додаток і вводимо логін (№ тел. в форматі 
+380ХХХХХХХ) і пароль 

 
2) На головному меню вибираємо усі картки: 

 
 
3) Вибираємо внизу списку програму “Оплата частинами” 



 
 
 
4) Натиснувши ми побачимо ліміт по програмі “Оплата частинами” 

 
 
 

Перевірка дозволеної суми по “Оплаті частинами” через 
Приват24 (браузерна версія) 
 



 
 

Усі способи підвищення дозволеної суми по програмі “Оплата частинами” 
 

1)  Відправити SMS повідомлення із Вашого фінансового номеру (який Ви 
використовуєте для ідентифікації Вас як клієнта Приватбанку)  
на номер 10060 з текстом: 
chastup+ 
50000 
 
Пояснення 50000 грн  - це приклад суми яку Ви хочете отримати по програмі 
“Оплата частинами” 
 
 

Щоб збільшити ліміт за «Оплатою 
частинами», надішліть на номер 10060 
SMS із текстом: ChastUp+сума нового 
бажаного ліміту. pb.ua/2143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) При дзвінку з Вашого фінансового 

номеру (який Ви використовуєте для 
ідентифікації Вас як клієнта Приватбанку)  на безкоштовний номер 3700  - до Вас 



перетелефонує Приватбанк і по підказках голосового автоінформатора можна 
подати заявку на збільшення суми “Оплати частинами” 
Покроково це: натиснути 1  - прослухати до пункту 5 - де говориться про подачу 
заявки на підвищення суми “оплати частинами” 
 
3) У мобільному додатку Приват 24 (! Лише якщо є можливість збільшити - 
появиться кнопка подати заявку!) 
 
4) Через браузерну версію Приват 24 - Меню Мої рахунки - Оплата Частинами - 
подати заявку 
! Лише тоді коли Приват пропонує збільшити! 

 

 
Оплата частинами - це тип розстрочки при якому покупець не платить за послугу, тобто отримує 

безвідсотковий кредит. Продавець оплачує комісію за послугу видачі кредиту і комісію з еквайрингу 
(стандартна комісія з еквайрингу 2,75%). Як тільки покупець платить перший внесок за товар, 
продавець отримує на свій рахунок суму покупки за вирахуванням комісії по еквайрингу і комісії за 
послугу на наступний день. 

 
У нас клієнти можуть скористатись послугою і оплачувати частинами від 1 до 4 місяці - 
без додаткової комісії 

    Львів, вул. Пасічна 72а 

    +380 068-222-97-22 

    e-mail: warmhouse02@gmail.com 

    http://warmhouse.com.ua/ 

   


