Угода № ______
про приймання Платежів через Операційну касу Банку
до Договору на комплексне банківське обслуговування
№__ від «___» ________20__р.
м. ________

«___» ___________
20___ року

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК», юридична особа-резидент за законодавством України, що надалі
іменується «Банк», що є платником податку на прибуток, в особі ____________, який (яка) діє на підставі
______________, 1та в особі ______________, який (яка) діє на підставі ______________, з однієї сторони та,
__________________________, юридична особа-резидент за законодавством України, що є платником
_________________________________________, (зазначити, платником якого податку є клієнт (податку на
прибуток або єдиного податку)) що надалі іменується «Клієнт», в особі _________________________, який (яка)
діє на підставі __________________,
(для юридичних осіб)
або
__________________________, фізична особа-підприємець, який (яка) діє на підставі __________________, що є
платником _________________________________________ (зазначити, платником якої системи оподаткування
є клієнт (податків на загальній системі оподаткування або єдиного податку)), що надалі іменується «Клієнт»,
(для фізичних осіб-підприємців)
або
__________________________, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, який (яка) діє на
підставі __________________ (вказати № та дату ким видано свідоцтво/посвідчення), що є платником податку
на доходи фізичних осіб, що надалі іменується «Клієнт»,
(для самозайнятих осіб)
що надалі іменуються «Сторони», а кожна окремо – Сторона, уклали цю Угоду від «__» _________ 20__ р. №
____ (надалі по тексту – «Угода») про приймання Платежів через Операційну касу Банку до Договору на
комплексне банківське обслуговування №_____ від ________ (надалі по тексту – «Договір»), про наступне:
1. Клієнт доручає, а Банк приймає на себе зобов’язання здійснювати приймання і зарахування / перерахування
на користь Клієнта грошових коштів від Платників в оплату за товари (роботи, послуги, тощо), що реалізуються
(виконуються, надаються), згідно наступного переліку: 2_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
2. Платежі приймаються Банком для подальшого перерахування Клієнту, якщо реквізит касового документу, за
яким перераховується Платіж, заповнено Платниками за таким зразком:

«ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ В ОПЛАТУ _______________
«___»_______20__, БЕЗ ПДВ/ В Т.Ч. ПДВ».

ЗГ. Р/Ф / ДОГОВОРУ

№ __ ВІД

3. Реквізити поточного рахунку Клієнта для зарахування прийнятих Платежів через Операційну касу Банку: №

________________________ відкритий в ______________, код ЄДРПОУ ___________________.
4. Розмір комісійної Винагороди за надання послуги з прийому Платежів визначається відповідно до Тарифів
Банку, оприлюднених на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет: www.alfabank.com.ua.
або
4. Комісійна Винагорода за надання послуги з прийому Платежів на період з «___»_________ року по
«___»_________ року встановлюється в наступному розмірі3:
______ % (____________ відсотків) від суми кожного прийнятого Платежу, але не менше ніж ___,00 (______)
гривень 00 коп., при цьому мінімальна сума Платежу не може бути меншою ніж ___,00 (______) гривень 00 коп.
або
____ % (_______ відсотків) від суми кожного прийнятого Платежу.
або
______ % (____________ відсотків) від суми кожного прийнятого Платежу, але не менше ніж ___,00 (______)
гривень 00 коп.
або
______ % (____________ відсотків) від суми кожного прийнятого Платежу, але не менше ніж ___,00 (______)
гривень 00 коп. та не більше, ніж _____,00 (______) гривень 00 коп.
Починаючи з «____»___________ року розмір комісійної Винагороди визначається відповідно до Тарифів
Банку, оприлюднених на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет: www.alfabank.com.ua.
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Наступне словосполучення застосовується у випадку підписання від імені Банку цього Договору двома підписантами, у іншому випадку словосполучення виключається.
Вказати перелік товарів/ робіт/ послуг в оплату яких здійснюється прийом Платежів Банком
Обрати необхідне, зайве видалити

5. Клієнт доручає Банку самостійно утримувати комісійну Винагороду з Платника фізичної особи у розмірі,
визначеному згідно пункту 4 цієї Угоди одночасно з переказом Платежів на користь Клієнта.
або
5. Клієнт доручає Банку самостійно утримувати комісійну Винагороду у розмірі, визначеному згідно пункту 4
цієї Угоди із суми Платежу, який прийнятий Банком від Платника одночасно з його переказом на користь
Клієнта, тобто сума Платежу зараховується в розмірі за вирахуванням утриманої комісійної Винагороди.
Сторони досягли згоди, що зобов’язання Банку з переказу Клієнту Платежів, прийнятих на користь Клієнта,
припиняються шляхом проведення їх зарахування, у передбаченому ст. 601 Цивільного кодексу України порядку,
проти таких зобов’язань Клієнта:
5.1. зі сплати Клієнтом комісійної Винагороди Банку, передбаченої цим пунктом Угоди;
5.2. з повернення невірних або повторних сум, що були перераховані на користь Клієнта через помилку;
5.3. з відшкодування Банку сплачених ним на користь третіх осіб штрафів/пені, що накладені на Банк з вини
Клієнта.
Цей п. 5. Угоди розглядається Сторонами як письмова згода Клієнта на здійснення Банком, самостійно та на
власний розсуд, передбаченого цим пунктом зарахування зустрічних однорідних вимог та не потребує укладення
між Сторонами будь-яких інших правочинів.
або
5. Підписанням цієї Угоди згідно статті 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні» Клієнт доручає (надає право) Банку, в порядку договірного списання на підставі меморіальних ордерів
самостійно списувати з Рахунку Клієнта, вказаного в п. 3 цієї Угоди, комісійну Винагороду за послуги надані
згідно цієї Угоди у розмірі, який визначається згідно з пунктом 4 цієї Угоди.
У випадку надходження до Банку рішень державних органів про накладання арешту на кошти на Рахунку
Клієнта чи наявності інших обтяжень на Рахунку Клієнта, на який у відповідності з цим пунктом Угоди
встановлено право договірного списання Банку, Банк має право самостійно утримувати комісійну Винагороду у
розмірі який зазначений у пункті 4 цієї Угоди із суми Платежу, який прийнятий Банком від Платника одночасно
з його переказом на користь Клієнта, тобто Банк зараховує на рахунок Клієнта суму Платежу з урахуванням
утриманої комісійної Винагороди. В такому випадку зобов’язання Банку з переказу Клієнту Платежів,
прийнятих на користь Клієнта, припиняються шляхом проведення їх зарахування, у передбаченому ст. 601
Цивільного кодексу України порядку, проти таких зобов’язань Клієнта:
5.1. зі сплати Клієнтом комісійної Винагороди Банку, передбаченої цим пунктом Угоди;
5.2. з повернення невірних або повторних сум, що були перераховані на користь Клієнта через помилку;
5.3. з відшкодування Банку сплачених ним на користь третіх осіб штрафів/пені, що накладені на Банк з вини
Клієнта.
Цей п. 5. Угоди розглядається Сторонами як письмова згода Клієнта на здійснення Банком, самостійно та на
власний розсуд, передбаченого цим пунктом зарахування зустрічних однорідних вимог та не потребує укладення
між Сторонами будь-яких інших правочинів.
6. Комісійну Винагороду за надання послуг з приймання платежів через Операційну касу Банку сплачує Клієнт.
Платник.
7. Контактні дані Клієнта:
Моб. тел. ________________________________________
e-mail __________________________________________
8. Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної зі Сторін, набуває чинності з дати її підписання Сторонами та є невід’ємною частиною Договору.
9. Відносини Сторін, що виникають з цієї Угоди та не врегульовані нею, регулюються відповідно до Договору.
10. Підписанням цієї Угоди Клієнт підтверджує, що (а) до її укладення отримав інформацію зазначену в частині
другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
(б) в дату її укладання отримав примірник цієї Угоди в паперовому вигляді АБО (б) між Сторонами досягнута
домовленість щодо направлення цієї Угоди в електронному вигляді на (і) □ адресу електронної пошти, зазначену
в □ Угоді про електронний документообіг № ____ від _________ □ цій Угоді □ Акцепті АБО (іі) □ електронний
кабінет користувача Системи «клієнт-банк».4
11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Банк:
Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК»
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100
МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714

Клієнт:
Найменування
_______________________________
Код ЄДРПОУ/РНОКПП:_______________
Місцезнаходження/місце
проживання:_________________________

4

Обрати необхідний варіант

_____________________

ІПН
____________________.(зазначити
реєстраційні дані платника ПДВ або
зазначити: «не є платником податку на
додану вартість»).
____________________

