
* Універсальний договір – договір комплексного банківського обслуговування юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців, 

фізичних осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  «КОНКОРД». 

 

 Додаток №12.1.  до Універсального договору 

 

Зміни №___    до Заяви №____ від______  

  про приєднання до Універсального договору*   при наданні Банком послуг 

еквайрингу по операціям з картками (далі по тексту – Зміни) 

м.____________         «___»  ________20___ 

 

Торговець:  

 

 

 

1. Банк  та Торговець дійшли згоди п. 5 Заяви №  ____ від ____  про приєднання до Універсального договору*  при наданні 

Банком послуг еквайрингу по операціям з картками (надалі - Заява),  викласти у наступний редакції: 

«4. Послуга надається в наступних торгівельних точках Торговця: 

Назва торгівельної точки Торговця та вид 

діяльності Торговця 

 

Адреса місця встановлення обладнання  

Вид та кількість обладнання, що 

встановлюється 

 

П.І.Б., посада та телефон відповідального 

співробітника  Торговця з питань торгівельного 

еквайрингу 

 

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) 

** 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  

 

». 

 

АБО  

1. Банк  та Торговець дійшли згоди на період з ________ по _________ включно   встановити  наступний розмір тарифів Банку з 

обслуговування ПК в POS-терміналах (комісійна винагорода, яка утримується Банком з Торговця за надані послуги). 

 
Тарифи Банку з обслуговування ПК в POS-терміналах (комісійна винагорода, яка утримується Банком з Торговця за надані послуги) 

1. Фіксована щомісячна плата * за обслуговування ПК в POS-терміналі, за 1 (один) POS-термінал: 

1.1. 
___грн. – для стаціонарних терміналів 

___ грн. – для мобільних (переносних) терміналів 
Без ПДВ 

2. Комісія по операціях, проведених в POS-терміналі по ПК, які емітовані: 

2.1.  
ПАТ «АКБ «КОНКОРД»** та банками-

партнерами 

 
Без ПДВ 

2.2.  Іншими банками  Без ПДВ 

____________________( повне найменування юридичної особи АБО ПІБ фізичної особи-підприємця/особи, яка 

займається незалежною професійною діяльністю)_______________, що є платником податку на прибуток на загальних 

умовах, АБО що є платником єдиного податку _______ групи за ставкою ____%, (у кожному окремому випадку обрати 

необхідний варіант), місцезнаходження/місце реєстрації : ___________, ідентифікаційний код юридичної особи _____ 

/АБО реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів (ОБРАТИ 

НЕОБХІДНЕ) в особі ______________  (зазначити ПІБ та посаду представника), який діє на підставі Статуту 

(зазначається якщо представник діє на підставі Статуту)/довіреності _________________ (зазначається якщо 

представник діє на підставі довіреності) / власного волевиявлення (зазначається якщо клієнт діє особисто) 

 

 



* Універсальний договір – договір комплексного банківського обслуговування юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців, 

фізичних осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  «КОНКОРД». 

 

* Фіксована щомісячна плата, стягується Банком окремо за кожний POS-термінал, переданий Торговцю за актом прийому-

передачі, і встановлений в місці реалізації товарів (робіт, послуг) Торговця незалежно від того, є власником POS -терміналу 

Торговець чи Банк.  

**за виключенням карток Mastercard ПАТ «АКБ «КОНКОРД», за якими комісія стягується за тарифом для карток, емітованих 

іншими банками. 

 
АБО  

1. Банк  та Торговець дійшли згоди п.3 Заяви №  ____ від ____  приєднання до Універсального договору*  при наданні Банком 

послуг еквайрингу по операціям з картками,  викласти у наступний редакції: 

«3.  Відшкодування сум операцій, що пройшли в торгових точках Торговця  та проведених з дотриманням Порядку роботи з 

ПК, що є додатком до Універсального договору,  здійснюється на рахунок Торговця №2600_______________  у ПАТ «АКБ 

«КОНКОРД».  

 
 
2. Ці Зміни набувають  чинності з дня їх підписання Банком   та Торговцем  і є невід'ємною частиною  Заяви №  ____ від ____  

приєднання до Універсального договору*  при наданні Банком послуг еквайрингу по операціям з картками. Інші умови 3 Заяви №  ____ 

від ____  приєднання до Універсального договору*  при наданні Банком послуг еквайрингу по операціям з картками залишаються 

чинними, та Сторони підтверджують по ним свої зобов’язання. 

 

3. Ці Зміни складені в двох примірниках - по одному примірнику для Банку та Торговця. 

БАНК  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   «АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

ідентифікаційний код юридичної особи 34514392,  

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

площа Троїцька, будинок 2,  

Код банку 307350,  

Тел.: +38 (0562) 31-04-38.  

Факс: +38 (0562) 31-04-39. 

 

 

 

Посада 

 

____________________________ ПІБ 

м.п. 

 

ТОРГОВЕЦЬ 

__________( повне найменування юридичної особи АБО ПІБ 

фізичної особи-підприємця/особи, яка займається незалежною 

професійною діяльністю)___________________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи/ реєстраційний номер 

облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 

___________________________________. 

Місцезнаходження/ місце реєстрації: ______________________ 

________________________________________. 

п/р________________ код банку_________ 

в _____________________________. 

Тел.: ___________________; 

Факс: ___________________; 

Електронна пошта: ______________________. 

Інші реквізити: ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________. 

посада (для юридичних осіб) 

________________________________ ________________(ПІБ) 

м.п. (у разі наявності) 

 

АБО В РАЗІ, ЯКЩО ДОГОВІР УКЛАДАЄТЬСЯ У ВІДДІЛЕННІ БАНКУ 

БАНК  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

ідентифікаційний код юридичної особи 34514392,  

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

площа Троїцька, будинок 2,  

Тел.: +38 (0562) 31-04-38.  

Факс: +38 (0562) 31-04-39. 

Відділення № _____ «________» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

Місцезнаходження: ________, м. _______________, вул. 

_________________________, буд. ______.  

Тел.: _______, факс: _________  

 

Начальник Відділення № _____ «_______» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

__________________  _____________________________(ПІБ) 

м.п. 

 

ТОРГОВЕЦЬ 

____ повне найменування юридичної особи АБО повністю ПІБ фізичної 

особи-підприємця/особи, яка займається незалежною професійною 

діяльністю ____________________________________ 

________________________________________  

 

ідентифікаційний код юридичної особи / реєстраційний номер облікової 

картки платника податку та інших обов’язкових платежів 

 

 ______________. 

Місцезнаходження/ місце реєстрації: ______________________ 

________________________________________. 

п/р________________ код банку_________ 

в _____________________________. 

Тел.: ___________________; 

Факс: ___________________; 

Електронна пошта: ______________________. 

Інші реквізити: ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посада (для юридичних осіб) 

 

 

________________________________ ________________(ПІБ) 



* Універсальний договір – договір комплексного банківського обслуговування юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців, 

фізичних осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  «КОНКОРД». 

 

м.п. (у разі наявності) 

 

 

Зміни №___  до Заяви  №_____ про приєднання до Універсального договору*   при наданні Банком послуг еквайрингу по операціям з 

картками від __________ отримав ________________ /ПІБ/ 

 

 

 

 

 

 


