
 

ПРЕТЕНЗІЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТИ  

NOTIFICATION OF DISPUTED TRANSACTION(S) 

 

Ім’я на карті (латинськими друкованими літерами) / C/h name 
__________________________________________________________________________________ 

Номер карти / Card number ________________________________________________________ 

 

Повідомляю про свою незгоду з виявленою (ими) мною списанням (ями) по картрахунку і 

стверджую наступне / I have examined the charges made to my account and I am disputing the item(s) 

for the following reason: 

 

 

  Ні я, ні хто-небудь уповноважений мною, не брав участь в здійсненні цієї (их) транзакції 

(й), не отримував і не чекає отримання яких-небудь товарів або послуг в її (їх) результаті./ 

Neither did I authorize this charge(s) nor did I participate in or expect to receive any benefit or 

value as a result of this (these) transaction(s) 

 

 

  На день операції карта перебувала у моєму розпорядженні /The card was in my possession at 

the time of fraudulent use  

  Я обслуговувався в даній торговій точці раніше. Дата купівлі ____________________ Сума 

_________________ /I participated in a transaction at the Merchant before. Date 

__________________ Amount _________________________________ 

 

 

  Карта була загублена/вкрадена (коли і 

де)____________________________________________________________________ / The 

card was lost/stolen  (when and where) 

____________________________________________________________________ 

 

  Ці карти надавалися мною в якості гарантії оплати (замовлення номера в готелі, оренда 

автомобіля і т. п.)/I tried to use my card in guaranteed reservation service or as a guarantee in a 

contract 
 

  Мною здійснювалася спроба оплатити купівлю або послуги картою цього дня / Я намагався 

отримати по ній готівку /I tried to pay for goods or services with my card / tried to get cash  

Спірні транзакції наведені у цій виписці /The disputed items are circled on the c/h billing 

statement enclosed 

 

Дата 

списання / 

Date of 

posting 

Дата операції/  

Transaction date 
Cума і 

валюта 

операції / 

Original 

transaction 

amount 

Сума і валюта 

списання /  

C/h billing amount 

Назва і  сайт торгової 

точки / 

Merchant description 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



Товари або послуги були сплачені іншим способом (уточнити яким) 

____________________________________/ Goods/services were paid by other means (specify the 

details) ___________________________________________________________ 

Операція виявилася неуспішною і не була завершена / Transaction was incomplete 

Запрошена в АТМ сума не була видана або була видана тільки частково. Отримано 

_____________________ /Requested cash was not disbursed or was disbursed only partially. I 

received ___________________________________________________ 

Товари не були доставлені / послуги не були надані на обумовлену дату*. Остання з дат 

_________________ /Ordered goods were not delivered / services not rendered on the agreed-upon 

date. Last date _________________________________  

Товар було повернено (послуги відмінено)** Дата ________________/ Goods were returned. 

Date___________________________ 

Сума операції вже була списана раніше. Дата першого списання 

_________________________________________________ / The transaction was charged more 

than once. Date of the first charge 

_____________________________________________________ 

Сума транзакції була змінена без мого відома з ________________ по 

_______________________________/ Transaction amount was altered from 

________________________________ to ________________________________________ 

Інше / Other (Опишіть суть інциденту або прокоментуйте відмічене вище): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* Для опротестовування подібних операцій, а також суперечок, що стосуються якості

і своєчасності наданих послуг потрібне документальне підтвердження того, що

держатель карти спробував звернутися до постачальника для врегулювання

конфлікту і опис суті переговорів.

** Потрібно документальне підтвердження (сліп або чек повернення, лист, номер 

відміни і т.п)/ 

В підтвердження додаю / Please find enclosed: 

_______________________________________________________________________________________ 

Зобов'язуюся сприяти банку у проведенні розслідування. Повідомлений/повідомлена, що в процесі 

розслідування від мене можуть знадобитися додаткові документи, про що прошу повідомляти по 

вказаному (им) нижче номеру (ах) телефону мені особисто. Повідомлений/повідомлена, що 

несвоєчасне надання мною витребуваних документів банком може бути причиною відмови у 

поверненні суми оспорюваної операції.  

Тел. ____________________________  

Інша контактна інформація (поштова адреса, e - mail та ін.) ___________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

Підпис держателя/C/h Signature ________________  Дата/ Date_____________ 

скачано с www.chargeback.com.ua


