Заява про приєднання № _________________
до Умов та Правил надання послуги Еквайринг
(далі — Заява приєднання)

м. Київ

_________ 2021 року

Клієнт: _________________________________________ в особі ,
___________________________________, яка/який діє на підставі свідотства про державну
реєстрацію (Статуту)
на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України, цією Заявою приєднується до розділів “1.1. Загальні
положення”, “3.6.1. Еквайринг”, “3.1.2. Умови та правила розрахунково-касового обслуговування” Умов
та Правил надання банківських послуг (далі — Умови та Правила) Акціонерного товариства
комерційного банку “ПриватБанк” (далі - Банк), що розміщені в мережі Інтернет за адресою
https://privatbank.ua/terms, в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, які разом становлять
Договір еквайрингу (далі — Договір), приймає всі права та обов'язки, встановлені в цьому Договорі та
зобов'язується їх належним чином виконувати.

Предмет договору
1.1.
Клієнт (Торговець) доручає, а Банк (Еквайр) за винагороду, в порядку та на умовах,
визначених цим Договором, приймає на себе обов'язок забезпечити технологічне, інформаційне
обслуговування Клієнта і проведення розрахунків з ним за операції, які здійснені між Клієнтом та
користувачами з використанням Електронних платіжних засобів (далі — Платників).
1.2. Рахунок для відшкодування коштів при проведенні розрахунків:
Поточний рахунок: UA_________000002600______________
Банк: ПриватБанк
ЄДРПОУ: ________
МФО: _________
1.3. Строк відшкодування: до 1 доби
1.4.
Уповноважений представник Клієнта, відповідальний за взаємодію з Банком щодо
питань виконання цього Договору:
П.І.Б.: ______________________
Номер телефону відповідального: +380________________
1.5. За надання послуг за цим Договором Клієнт сплачує Банку винагороду:
1.5.1. Фіксована комісія, що сплачується один раз при встановленні терміналу за
розрахункове обслуговування через термінальне обладнання - послуга не надається
1.5.2. Фіксована комісія, що сплачується щомісяця
числа за за розрахункове обслуговування
через термінальне обладнання - послуга не надається
1.5.3. Комісія у відсотках від суми перерахування кожної транзакції, у розмірі 2.75% (для QR-коду
у розмірі 2.75%), що сплачується при здійсненні транзакції.
Вартість послуг Банку за додаткові сервіси та програми в разі їх підключення узгоджується Сторонами
у п.1.6. цієї Заяви.
В разі відсутності Транзакцій Клієнт зобов'язаний сплатити Банку винагороду в розмірі його фіксованої
складової в термін не пізніше 10 днів з дати надання Банком рахунку.
Для сплати винагороди за цим Договором Клієнт доручає Банку здійснювати списання такої
винагороди у розмірах та у терміни її сплати з поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку, або
утримувати її із сум відшкодувань Клієнту (здійснювати договірне списання).- сторони узгодили, що ця
умова не діє для сервісу “Оплата частинами”

1.6.
Сторони узгодили взаємодіяти в тому числі і щодо наступних послуг, сервісів та
програм, пов'язаних із послугою Еквайринг:
Назва послуги, сервісу,
програми

Інформація
про
підключення

Додаткові умови

Програма лояльності
«Бонус Плюс»

не підключено

Розмір бонуса

Дисконтний клуб
«Приватбанк VIP»

не підключено

Розмір знижки за платіжними
засобами, %:
Gold
Platinum
World Black Edition, World
Elite, Infinite, VISA Signature

«Оплата частинами»

підключено

«Миттєва розстрочка»

підключено

Сервіс “DCC” (оплата у
валюті карти)

не підключено

«Cash on POS» (оплата з
видачею готівки)

не підключено

Оплата з чайовими
(зарахування чайових
на картку)

не підключено

Преавторизація і
завершення угоди

не підключено

Вартість
послуги,
грн
,%

Комісія за переказ коштів за
програмою «Оплата
частинами» залежіть від
кількості платежів

Від 1.10% до
28.50%
Послуга не
тарифікується

---

Сума виданої готівки не може
перевищувати 500 гривень та
видається виключно за умови купівлі
товару, послуг, робіт.

Комісія за переказ коштів за програмою «Оплата частинами»
Кількість платежів

2

3

4

5

6

7

Розмір комісії*, %

1.10

1.70

3.30

5.50

7.10

9.30

Кількість платежів

14

15

16

17

18

19

Розмір комісії*, %

8

9

10

11

12

13

11.00 12.75 13.40 13.60 13.80 15.10
20

21

22

23

24

25

16.40 17.60 18.90 19.70 21.00 21.80 23.20 24.00 25.40 26.20 27.00 28.50

1.7. Інформація про торгову точку Клієнта для відображення не чеку та у sms-повідомленні (max 20
символів):
Українською мовою:_______________________
Латиницею: ____________________
Поштова адреса торгової точки (Web- адреса): https://-________________/
Вид діяльності (група товарів): _________________

1.8.
Сторони узгодили, що реєстрація торгових точок, зміна інформації щодо них, підключення та
відключення до послуги Еквайринг здійснюється щодо торгових точок Клієнта, інформація про які надана
Клієнтом у Додатку 1 до цієї Заяви, який є невід'ємною частиною Договору. Клієнт має право подати
заявку про реєстрацію (підключення), відключення торгових точок у Особистому кабінеті “Оплати
частинами” https://payparts2.privatbank.ua/
1.9.
Сторони узгодили, що перелік термінального обладнання, яке передається Банком Клієнту,
зафіксований у Додатку 2 до цієї Заяви, який є невід'ємною частиною Договору. - послуга не надається
1.10. Інші права та обов'язки Сторін, відповідальність Сторін за невиконання або неналежне
виконання умов Договору, порядок внесення змін та припинення Договору містяться у підрозділі 3.6.1.
Умов та Правил надання банківських послуг, які розміщені у мережі Інтернет за адресою
https://privatbank.ua/terms.

2. Інші умови:
2.2. Датою укладання Договору є дата підписання цієї Заяви приєднання.
2.3.
Цей Договір укладений строком на один календарний рік. У випадку, якщо жодна із Сторін за
місяць до закінчення строку Договору письмово не виявила свого бажання розірвати його, цей Договір
вважається пролонгованим на кожний наступний рік на тих самих умовах.
2.4.
Сторони домовились, що строк позовної давності по вимогах за цим Договором
встановлюється Сторонами в 5 (п'ять) років.
2.5.
Укладання цього Договору здійснюється шляхом підписання Клієнтом цієї Заяви приєднання
шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису в Системі «Приват24 бізнес» або у сервісі
“Paperless” або іншим шляхом, що прирівнюється до належного способу укладення Сторонами договору.
2.6.
Підписання цієї Заяви приєднання Клієнт підтверджує, що йому надано інформацію,
передбачену ч.2.ст.12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг”
2.7. Примірник цієї Заяви приєднання (цього Договору) направити Клієнту наступним способом:
- на електронну пошту Клієнта;
- в особистому кабінеті “Оплата частинами” https://payparts2.privatbank.ua/

Банк:

Клієнт:

Акціонерне товариство комерційний банк
«ПриватБанк»
Юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001,
Україна.
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, ІПН
143605704021
Адреса для зв’язків та листування:
вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна.
Ліцензія НБУ N 22 від 05.10.2011 р.
В особі Керівника напрямку торгового еквайрингу

ФОП (ТОВ)_____________________,
Юридична адреса:
___________________________________________
_________________________________,
Ідентифікаційний код юридичної особи: _________,
п/р № _______________________________,
відкритий у АТ КБ «ПриватБанк»,
МФО: _________,
Фактичне місцезнаходження:
___________________________________________
________________
Електронна адреса Клієнта: ___________________

Макаренко С.М.
_______________________

