
 

 

 

 

Документ "Запитання і відповіді" до RFP 2019-51 

RFP [2019/51] 

 Запитання Відповідь УВКБ 
A001 Чи вимагається від постачальника фінансових 

послуг (ПФП) ідентифікація власників дебетових 
карт / персоніфікації рахунків? 

Ідентифікація та перевірка бенефіціарів 
монетизованої гуманітарної допомоги, що надається 
УВКБ ООН, є відповідальністю УВКБ ООН. 

A002 Чи вимагається від постачальника фінансових 
послуг (ПФП) моніторинг витрат кінцевих 
користувачів? В разі, якщо бенефіціари 
використовують кошти для незаконної діяльності, 
хто несе відповідальність? 

Моніторинг не вимагається від ПФП. УВКБ ООН 
ретельно відбирає бенефіціарів своїх програм 
допомоги та здійснює моніторинг реалізації цих 
програм відповідно до своїх правил та положень. Всі 
ризики приймає УВКБ ООН. Для ПФП УВКБ ООН є 
єдиним клієнтом. Дебетні картки будуть доставлені в 
офіс УВКБ ООН, а УВКБ ООН буде відповідальним 
за їх видачу бенефіціарам. Жоден бенефіціар не буде 
звертатися до ПФП або вимагати банківської послуги, 
крім використання банкомата. 

A003 Яка кількість дебетових карт і субрахунків 
необхідних для УВКБ ООН? 

УВКБ ООН буде надано основний банківський 
рахунок і до 4,000 дебетових карток протягом терміну 
дії договору. Кількість активних субрахунків і 
дебетових карт на рік оцінюється приблизно в 1,300. 

A004 Яка максимальна сума зняття коштів з картки? Максимальна сума зняття коштів з кожної з карток не 
перевищуватиме 145 000 грн. в день. 

A005 Який загальний річний обсяг транзакцій, 
пов'язаних з цим тендером? 

Загальний річний обсяг транзакцій, пов'язаних з цим 
тендером, оцінюється у розмірі від 350,000 до 500,000 
доларів США в гривневому еквіваленті. 

A006 Як власники дебетових карток 
використовуватимуть готівку? 

Відповідальність за призначення та використання 
монетизованої гуманітарної допомоги, яку надає 
УВКБ ООН, лежить на УВКБ ООН. УВКБ ООН 
здійснює моніторинг використання своїх фондів 
відповідно до внутрішньої політики. 

A007 Чи є можливість передати загальні банківські 
послуги до постачальника, обраного в результаті 
цього тендеру? 

УВКБ ООН може розглянути таку можливість 
пізніше, однак, поточна потреба стосується лише 
дебетових карт. 

A008 Чи є бенефіціари резидентами або нерезидентами 
України? 

Всі бенефіціари програми допомоги офіційно 
зареєстровані в УВКБ ООН. В рамках угоди з урядом 
України, ратифікованої парламентом (Верховною 
Радою), УВКБ ООН надає гуманітарну допомогу 
особам, які не є громадянами України,. 

 


