
Як створити QIWI Гаманець

Реєстрація у QIWI Гаманці триває близько 1 хвилини:

Пароль потрібен для входу в основні інтерфейси QIWI Гаманця:


сайт , додатки у мобільних телефонах і соціальних мережах. Вхід у QIWI Гаманець у терміналі 

здійснюється за PIN-кодом.

qiwi.com

вказуєте номер мобільного телефону на сайті;

отримуєте SMS з паролем.

Раніше QIWI Гаманець активно використовувався у терміналах. Але вже давно проводити платежі 

зручніше та вигідніше через сайт і мобільний телефон.

Термінали QIWI — один із вигідних способів поповнення QIWI Гаманця. Щоб скористатися 

послугою у терміналі, не потрібно входити у систему.

У розділі «Налаштування» ви можете безкоштовно змінити пароль на зручний для запам'ятовування.
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Конфіденційність пароля

Відновлення паролю

Ви нікому не повинні надавати пароль від вашого QIWI Гаманця. Співробітники системи ніколи не 

просять користувачів повідомляти їм таку інформацію. Якщо хтось просить вас передати пароль


від QIWI Гаманця з приводу якоїсь призової акції, де ви нібито виграли цінний приз, — це шахраї. 

Зберігайте конфіденційні дані у секреті.

Якщо ви забули пароль, його можна відновити двома способами:

На  пройдіть за посиланням «Я забув пароль», вкажіть номер мобільного телефону — і ви 

отримаєте новий пароль у SMS.

сайті

Надішліть SMS з текстом MP (латиницею) на короткий номер 4443 (послуга платна, вартість 0,15 у.о. 

без ПДВ) або зверніться до служби підтримки сервісу «QIWI Гаманець» за телефоном 

8-800-333-00-59.
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Застарілий спосіб реєстрації QIWI Гаманця: 
термінали QIWI

Щоб поповнити QIWI Гаманець через термінал QIWI, не потрібно реєструватися й отримувати


PIN-код:

увійдіть у меню «Оплата послуг»;

натисніть кнопку «QIWI Гаманець»;

далі — «Електронна комерція»;

вкажіть номер телефону QIWI Гаманця та внесіть гроші у купюроприймач термінала.

Це вже не актуальний спосіб. Термінали давно використовуються як один із способів поповнення 

Гаманця, але не як платіжний інтерфейс. Чому? Через сайт або мобільний телефон платити вигідніше, 

зручніше та безпечніше. І практика це підтверджує.

До речі, у такий спосіб ви можете поповнити не тільки свій QIWI Гаманець, але і Гаманець друга


чи бізнес-партнера.
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Наводимо інструкцію, як отримати PIN-код для входу в QIWI Гаманець у терміналі.

1. На першому екрані термінала натисніть центральну кнопку «QIWI Гаманець».

2. Укажіть номер мобільного телефону та натисніть «Далі».

3. На вказаний телефон прийде SMS з PIN-кодом.

PIN-код потрібен для входу у QIWI Гаманець у терміналі. Але ми наполегливо рекомендуємо вам 

оплачувати товари та послуги через сайт і мобільний додаток.



Вхід на сайт і у мобільний додаток здійснюється за зручним для вас паролем.
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