Додаток № 22
до Договору банківського обслуговування
корпоративних клієнтів
Заява №
на підключення до сервісу торгового еквайрингу
м.

« »

1.

20__ р.

Реєстраційні дані Торговця

Найменування/ ПІБ (для ФОП)
Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)/
Реєстраційний номер облікової картки платника
податку (для ФОП)
Просимо підключити нас до сервісу торгового еквайрингу на наступних умовах:
2. Умови розрахунків
2.1. Перерахування грошових коштів
консолідовано на рахунок Торговця: №
, найменування банку: АТ
здійснюється:
"ПУМБ".
окремо на рахунки Торговця в залежності від торгової точки, у якій була
проведена операція оплати (рахунки вказуються в Розділі 4 по кожній точці).
Алгоритм формування платіжного документа
для переказу коштів на рахунок торговця:

по договору
по торговим точкам*
*- за умови унікального найменування кожної торгової точки.

2.2. Комісія, % від суми кожної операції:
%
Спосіб сплати комісії

Утримується Банком при перерахуванні коштів на користь Торговця

Утримується Банком з рахунку, відкритого в ПУМБ №
2.3.Комісія за проведення розрахункових операцій за допомогою систем
Середньомісячний оборот (за
дистанційного обслуговування POS- терміналів (нараховується
виключенням операцій
щомісячно за кожний встановлений та підключений термінал)**
повернення) на один POS-термінал
по всім торговим точкам Торговця
за попередній місяць склав:

Розмір комісії за один
POS термінал

0.00

грн.

0.00

грн.

менше 30 000 грн. на місяць

0.00

грн.

дорівнює або більше 30 000,00 грн.
на місяць

0.00

грн.

менше 30 000 грн. на місяць





дорівнює або більше 30 000,00
грн. на місяць

Базовий тариф

Тариф у випадку одночасного користування одним POS- терміналом разом з
іншим/и Торговцем/ями

**-У випадку, якщо Торговець обслуговується на умовах тарифних пакетів Тарифів
Банку на обслуговування корпоративних клієнтів, в яких передбачена послуга
торгового еквайрингу, комісія сплачується на умовах і у розмірі, встановлених
договором банківського обслуговування корпоративних клієнтів та тарифами
відповідного пакету.

2.4. Виписка по здійсненим операціям
надається каналами:

Email*
Клиент-банк
*- Сторони Договору не використовують для
інформаційного обміну поштові скриньки
@*.ru, @*.by (*@mail.ru, *@rambler.ru,
*@yandex.ru, *@bk.ru, *@gmail.ru,
@yandex.by) та інші домени Російської
Федерації та Республіки Білорусь. У разі
зазначення Клієнтом таких доменів Банк має
право відмовити Клієнту в наданні
інформації/в обслуговуванні.

Періодичність:
щомісячно

щоденно /

Формат файлу:

Excel /

Прогнозований / фактичний сукупний середньомісячний оборот через POS-термінали, грн.
Відповідальна особа за розрахунки (Бухгалтер)
Торговець____________

3. Додаткова інформація
ПІБ
моб.тел.
Банк__________

XML

Додаток № 22
до Договору банківського обслуговування
корпоративних клієнтів
Email*
*- Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштові скриньки
@*.ru, @*.by (*@mail.ru, *@rambler.ru, *@yandex.ru, *@bk.ru, *@gmail.ru, @yandex.by) та
інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Клієнтом таких
доменів Банк має право відмовити Клієнту в наданні інформації/в обслуговуванні .
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4. Заявка на реєстрацію торгових точок
Назва торгової точки, яка буде відображатися на
чеку
Адреса торгової точки (фактична):
Область_ місто (смт.)_
вул. буд.
Вид діяльності торгової точки (які товари
реалізує або які послуги надає)
Перерахування грошових коштів здійснюється
на рахунок:
№
, найменування банку: АТ "ПУМБ"
(заповнюється, якщо використовуються різні
рахунки для торгових точок)
ПІБ
Відповідальна особа за роботу торгової точки
Тел.
E-mail
Автоматична відправка даних по операціям
(балансування POS)

Так

--:-- год.

Ні

Середня сума чеку (покупки), грн.
Назва торгової точки, яка буде відображатися
на чеку
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Адреса торгової точки (фактична):
Вид діяльності торгової точки (які товари
реалізує або які послуги надає)
Перерахування грошових коштів здійснюється
на рахунок:
(заповнюється, якщо використовуються різні
рахунки для торгових точок)
Відповідальна особа за роботу торгової точки
Автоматична відправка даних по операціям
(балансування POS)

Область_ місто (смт.)_

№

вул.

буд.

, найменування банку: АТ "ПУМБ"

ПІБ
Тел.
E-mail
Так

--:-- год.

Ні

Середня сума чеку (покупки), грн.
Назва торгової точки, яка буде відображатися
на чеку
Адреса торгової точки (фактична):
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Вид діяльності торгової точки (які товари
реалізує або які послуги надає)
Перерахування грошових коштів здійснюється
на рахунок:
(заповнюється, якщо використовуються різні
рахунки для торгових точок)
Відповідальна особа за роботу торгової точки
Автоматична відправка даних по операціям
(балансування POS)

Область_ місто (смт.)_

№

вул.

буд.

, найменування банку: АТ "ПУМБ"

ПІБ
Тел.
E-mail
Так

--:-- год.

Ні

Середня сума чеку (покупки), грн.
Назва торгової точки, яка буде відображатися
на чеку
4

Адреса торгової точки (фактична):
Вид діяльності торгової точки (які товари
реалізує або які послуги надає)
Торговець____________

Область_ місто (смт.)_

вул.

буд.

Банк__________

Додаток № 22
до Договору банківського обслуговування
корпоративних клієнтів
Перерахування грошових коштів здійснюється
на рахунок:
(заповнюється, якщо використовуються різні
рахунки для торгових точок)

№

Відповідальна особа за роботу торгової точки

ПІБ
Тел.
E-mail

Автоматична відправка даних по операціям
(балансування POS)

Так

, найменування банку: АТ "ПУМБ"

--:-- год.

Ні

Середня сума чеку (покупки), грн.
Назва торгової точки, яка буде відображатися
на чеку
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Адреса торгової точки (фактична):
Вид діяльності торгової точки (які товари
реалізує або які послуги надає)
Перерахування грошових коштів здійснюється
на рахунок:
(заповнюється, якщо використовуються різні
рахунки для торгових точок)
Відповідальна особа за роботу торгової точки
Автоматична відправка даних по операціям
(балансування POS)

Область_ місто (смт.)_

№

вул.

буд.

, найменування банку: АТ "ПУМБ"

ПІБ
Тел.
E-mail
Так

--:-- год.

Ні

Середня сума чеку (покупки), грн.

Підписавши цю Заяву, Торговець підтверджує, що він
ознайомлений та погоджується з чинними Тарифами банку,
умовами
надання сервісу еквайрингу АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК». З підписанням Заяви на підключення до сервісу
торгового еквайрингу втрачають чинність усі раніше укладені
договори торгового еквайрингу між Банком і Торговцем, при
цьому обладнання, яке було передане Торговцю за такими
договорами, не підлягає поверненню Банку, а вважається
переданим Торговцю на умовах цієї Заяви.

Заяву на підключення до сервісу торгового еквайрингу на зазначених
умовах прийнято до виконання.

Торговець: в особі

Банк: в особі

,

Підпис ____________________________Дата

Торговець____________

ВІДДІЛЕННЯ №

за адресою:

Підпис ____________________________Дата

Банк__________

