
 

 

Додаток №11.1  до Універсального договору 

 

КАРТА ТОРГОВЦЯ*** 

(фізична особа-підприємець/особа, яка займається незалежною професійною діяльністю) 

 

Загальна інформація про Торговця: 

 

ПІБ фізичної особи-підприємця/особи, яка займається незалежною професійною діяльністю:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Місцезнаходження/місце реєстрації:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Фактична адреса  (адреса фактичного місця ведення діяльності чи розташування офісу):  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Тел. (_________)__________факс. (_________)______________  

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 

_______________________________________________  

 

Керівництво: 

 

Особа, яка призначена 

 управителем майна Торговця (якщо така особа призначена):_________________________________________________  

(П.І.Б. повністю) 

Бухгалтер /особа на яку покладено  

ведення бухгалтерського обліку та звітності:_____________________________________________________________________  

                            (П.І.Б. повністю) 

Службовий телефон: ________________________ 

 

Основний вид діяльності:  ______________________________________________________________  

 

Умови відшкодування: 

 

Назва банку та код банку: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Номер рахунку Торговця:  

______________________________________________________________________________________  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Відповідальний співробітник по торговому еквайрингу:  ________________________________________  

                             (П.І.Б. повністю) 

Посада: _____________________________________________________________________________ 

 

Службовий телефон: _____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________                      _________________________________        / __________________________________/   

                          (дата)                                                                                       ( підпис)                                                             ініціали, прізвище фізичної особи-підприємця/особи,  

                                                                                                                                                                                                             яка займається незалежною професійною діяльністю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** В разі неодноразового(повторного) подання Торговцем до Банку Додатку  №11.1  до Універсального договору  

«КАРТА ТОРГОВЦЯ», попередня його редакція  втрачає чинність з  дати надання Торговцем до Банку нової редакції цього Додатку.  



 

 

 

ТОЧКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Назва 

торгової 

точки 

Торговця 

Вид діяльності,  

додатково 

зазначається: 

якщо торгівля - 

найменування 

товарів; якщо 

послуги – які 

послуги. 

Адреса 

місця 

встанов

лення 

обладна

ння 

П.І.Б., посада та 

телефон 

відповідального 

співробітника з 

прийому ПК у 

даній точці 

Вид та 

кількість 

обладнання, 

що 

встановлюєть

ся (POS-

термінал, 

pin-pad) 

Тип 

приміщенн

я 

(торгівель

ний центр, 

магазин, 

офіс, 

тощо) 

Умови 

користува

ння 

приміщенн

ям 

(власність, 

оренда) 

Забезпеченіс

ть точки 

охороною, 

охоронною 

сигналізаціє

ю 

Тип 

відправки 

даних 

(автомати

чний/ручни

й), час 

відправки 

даних 

Розмір наданої 

знижки і клас 

платіжних карток 

ПАТ «АКБ 

«КОНКОРД», на 

які дана знижка 

поширюється 

(заповнюється у 

разі надання 

знижки) 

Дані про Основного 

торговця/Додаткового торговця** 

(повне найменування юридичної 

особи АБО ПІБ фізичної особи-

підприємця/особи, яка займається 

незалежною професійною діяльністю, 

місцезнаходження, ідентифікаційний 

код юридичної особи /АБО 

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків та інших 

обов’язкових платежів), номер 

договору еквайрингу. 

** Інформація зазначається, якщо 

обладнанням користуються два і більше 

Торговців. Основним торговцем вказується 

інформація про Додаткових торговців. 

Додатковим торговцем зазначається 

інформація про Основного торговця та 

інших Додаткових торговців. 

 

           

           

           

 

 

 

     ______________________________                      _________________________________        / __________________________________/   

                          (дата)                                                                                          ( підпис)                                                                  ініціали, прізвище фізичної особи-підприємця/особи,  

                                                                                                                                                                                                                   яка займається незалежною професійною діяльністю) 
 

 

 

 

 

КАРТУ ТОРГОВЦЯ  отримано  __________                    ___________________                      _______________________        / __________________________________/   

                                                              (дата)                           (посада відповідальної особи Банку)                                                ( підпис)                                         (ініціали, прізвище відповідальної особи Банку) 

 

 

  


	Керівництво:
	ТОЧКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

