
Додаток № 5 до Правил  надання послуг торгового еквайрингу  

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 

 

 

ID заявки:  Тип Акту:  РЦ:  Відповідальний:  

 

Акт прийому - передачі обладнання 

Україна,  м.   від __ _______ 202_р. 

  
 

СТОРОНА 1 (БАНК) 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалі - Банк) 

 
СТОРОНА 2 (ТОРГОВЕЦЬ) 

ІПН/РНОКПП  Назва /ПІБ  
Довідково: (код в АБС)    

 
Разом сторони склали даний Акт про наступне: 

На виконання умов Договору еквайрингу №  від  укладеного між Банком та Торговцем (надалі – «Договір»): 

 

1. Здійснюється передача матеріальних цінностей (надалі – «Обладнання»), що належить Банку. 
 

ТОРГІВЕЛЬНА ТОЧКА ТОРГОВЦЯ 
Назва:  

Адреса:  
Вид діяльності:  

Код точки   

 

Наявність POS інших Банків  Наявність охорони в Торговця   

 
№ Обладнання (РОS ТЕРМІНАЛ) Обладнання (PinPad) Первісна 

вартість 
(грн.) 

Статус передачі обладнання 
(передає/приймає) 

Стан обладнання – 
придатний до 
використання Найменування Серійний № Інвентарний № Найменування Серійний № Банк Торговець 

1          

          

          

          

 
2. Зобов’язання Банку: 

Передати обладнання торговцю в технічно справному стані, який дозволяє використовувати його за призначенням 
3. Зобов’язання Торговця: 

 користуватися Обладнанням за його цільовим призначенням за місцем реєстрації Торгівельної точки. Передача третім 
особам забороняється;  

 підтримувати обладнання в справному стані; 

 у разі припинення дії Договору повернути Обладнання Банку протягом\не пізніше 1(одного) дня з дати припинення його 
дії в такому ж стані, в якому його було отримано, з урахуванням нормального зносу; 

4. Торговець несе матеріальну відповідальність за пошкодження, втрату або знищення отриманого Обладнання. 
При пошкодженні Обладнання Торговець відшкодовує Банку витрати, пов’язані з відновленням його повної працездатності. У 
випадку знищення/неможливості проведення ремонту Обладнання Торговець компенсує Банку первісну вартість об’єкта з 
урахуванням проведених покращень на момент підписання Акту прийому – передачі Обладнання. 

5. Для відсутності помилок при роботи з POS термінальним обладнанням Торговець зобов’язується ознайомитись 
самостійно та проводити постійне ознайомлення працівників на торгівельній точці з відповідними інструкціями, що розміщені 
за посиланням:  https://b2b.pumb.ua/ru/card/receive_payments 

 Правила роботи з БПК; 

 Інструкції захисту Обладнання від зовнішнього фізичного втручання (Додаток 8); 

 Інструкції по використанню обладнання (Додаток 9); 
6. Даним актом Торговець підтверджує ознайомлення з Правилами роботи з БПК, Процедурами захисту Обладнання 

від зовнішнього фізичного втручання та з Інструкцією щодо використання Обладнання, що розміщені за посиланням: 
https://b2b.pumb.ua/ru/card/receive_payments 

 

 ПІДПИСИ СТОРІН: 

https://b2b.pumb.ua/ru/card/receive_payments
https://b2b.pumb.ua/ru/card/receive_payments

