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ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕКВАЙРИНГУ АТ «ОЩАДБАНК»   
ТА НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕКВАЙРИНГУ №_____ 

(індивідуальна частина) 
 
 

«___»________ 20__р. 
1.  Інформація про Банк: 

 
2. Інформація про Суб’єкта господарювання (Торговця):  

Використовується для юридичних осіб 
Найменування/юридична назва       
Організаційно-правова форма       
Місцезнаходження       
Фактична адреса         
ЄДРПОУ       
Керівник     
Телефон  Факс  
Адреса електронної пошти  
 Використовується для фізичних осіб - підприємців                                                                                           
Прізвище, ім’я та по-батькові 
(за наявності) 

 

Адреса проживання       
Фактична адреса         
ІПН              
Телефон       Факс       
Адреса електронної пошти       
Схема обслуговування  
Стандарт 
 
Грос-метод 

Найменуванная банку отримувача коштів               Код банку       

Поточний рахунок  для зарахування коштів            

Все включено (ВВ) 
ВВ10 
ВВ20 
ВВ50 
ВВ100 

Найменуванная банку отримувача коштів              Код банку       

Поточний рахунок  для зарахування коштів            
Поточний рахунок в АТ «Ощадбанк»  для утримання 
фіксованої комісійної  винагороди 
«Все включено»   

      

(використовується для всіх Торговців): 
Назва торгової мережі 
державною мовою       

латинськими літерами       
Основний вид діяльності        
Час формування та направлення звітів по 
проведеним Операціям 

      

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Найменування Банку:  
акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» 
(скорочене найменування – АТ «Ощадбанк») 
______________________________________________________  
(зазначається повне найменування  установи Банку: філії/ТВБВ)  
1.2. Код банку: _______________________________________ 
1.3. Код ЄДРПОУ: ____________________________________ 

 
1.4. Місцезнаходження Банку:  

01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г. 
1.5. Місцезнаходження установи Банку:  
_________________________________________________
___________________________________________ 
1.6. Телефон:_________________________________ 
1.7. e-mail:____________________________________ 
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№ 
п/п 

Назва Торгової точки 

Адреса Торгової точки 
Кількість 

Устаткування, 
шт. 

ПІБ 
відповідального 

працівника 
Торгової точки 

Контактний 
телефон 

Торгової точки  державною 
мовою 

Латинськими літерами 

1.       
2.       
3.       

 
 «ОщадPay» (Схема обслуговування «Стандарт») 
Номер мобільного телефону       
Адреса електронної пошти, до якого прив’язаний номер телефона       
IMEI телефона       

 
3. Підключення додаткових сервісів та функціоналу: 
Кредит 

Розстрочка  Тип 1 
Кредит 

    Розстрочка  Тип 2 
     Purchase with  

Cash Out 
Поповнення рахунку 

оператора мобільного зв’язку 
Чайові DCC 

 
4. Умови приєднання до Договору: 

4.1 Шляхом підписання цієї Заяви про приєднання до Договору надання послуг еквайрингу АТ «Ощадбанк» та на підключення до еквайрингу  (далі – 
Заява про приєднання), я (Торговець) укладаю з Банком Договір надання послуг еквайрингу АТ «Ощадбанк» (далі – Договір) та беззастережно 
приєднуюсь до Договору, який на день підписання цієї Заяви про приєднання розміщений на інтернет-сторінці Банку www.oschadbank.ua  та 
укладаю з Банком Договір.  

        Я (Торговець) підтверджую своє ознайомлення з умовами Договору. 
4.2 Ця Заява про приєднання є двостороннім правочином Торговця і Банку, невід’ємною частиною Договору і містить індивідуальну частину Договору 

в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо послуг (фінансових  операцій), 
зазначених в Договорі: 
послуга еквайрингу та інші додаткові послуги, що надаються в рамках Договору, пов’язані з обслуговуванням електронних платіжних 
засобів та забезпечення розрахунків за операціями з їх використанням.  

4.3 Торговець усвідомлює, що за отримання послуг та додаткових послуг, на умовах цього Договору, він зобов’язаний сплачувати Банку Комісію згідно 
Тарифів, розміщених на офіційному сайті Банку www.oschadbank.ua. Торговець та Банк погодили, що зміни до Тарифів вносяться в порядку, 
передбаченому Договором (публічна частина). 

4.4 Договір набуває чинності з моменту приєднання Торговця до цього Договору шляхом підписання цієї Заяви про приєднання і діє протягом 
невизначеного строку, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

4.5 Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою Сторін в порядку, передбаченому Договором (публічна частина). Дія Договору може бути 
припинена за ініціативою будь-якої зі Сторін у випадках та в порядку, передбачених Договором. 

4.6 Внесення змін до Заяви про приєднання, окрім змін, що регулюються Договором, здійснюється шляхом підписання Заяви про внесення змін до  
Заяви про приєднання. Зміни набувають чинності з дати підписання Заяви про внесення змін до Заяви про приєднання. 

4.7 Права та обов’язки сторін визначаються Договором. За невиконання/неналежне виконання своїх зобов’язань в рамках Договору, Банк та Торговець 
несуть відповідальність в порядку визначеному Договором (публічна частина), в т.ч. в наступних випадках: 

 Банк сплачує пеню Торговцю – у випадку затримки переказу коштів з вини Банку, сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку 
України, що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення від суми простроченого платежу. 

 Торговець сплачує: 
- пеню Банку – у випадку несвоєчасного повернення платежу Банку на вимогу останнього сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного 

банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.  
- неустойку Банку – у випадку передачі Торговцем Устаткування (його частини) в оренду або в безоплатне користування третім особам, Банк має 

право вимагати сплати від Торговця неустойки у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від вартості Устаткування, вказаної в Акті встановлення-
повернення Устаткування (Додаток 2 до Договору).  

4.8 Торговець, шляхом підписання цієї Заяви про приєднання підтверджує отримання інформації, зазначеної в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ознайомлення з нею до моменту укладення цього Договору. 

4.9 (використовується для юридичних осіб): 
Особа, що підписала Заяву про приєднання від імені Торговця, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає Банку згоду 
на обробку без обмежень персональних даних, отриманих під час підписання цієї Заяви про приєднання, укладення та виконання Договору, та 
підтверджує, що повідомлена про включення інформації про неї до бази персональних даних, з метою здійснення банківських, фінансових та 
господарських операцій Банка, та ознайомлена з правами суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних», та повідомлена про осіб, яким персональні дані можуть передаватись відповідно до зазначеної мети та вимог чинного законодавства. 
(використовується для фізичних осіб – підприємців): 
Підписавши Заяву про приєднання, Торговець, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає Банку  згоду на обробку без 
обмежень персональних даних, отриманих під час підписання цієї Заяви про приєднання, укладення та виконання цього Договору, та підтверджує, 
що повідомлена про включення інформації про неї до бази персональних даних, з метою здійснення банківських, фінансових та господарських 
операцій Банка, та ознайомлена з правами суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», та 
повідомлена про осіб, яким персональні дані можуть передаватись відповідно до зазначеної мети та вимог чинного законодавства.  

4.10 Торговець засвідчує та гарантує, що здатен забезпечити зберігання та нерозголошення банківської таємниці, як це передбачено Законом України 
«Про банки і банківську діяльність» та іншими нормативно-правовим актами України. 

4.11 Торговець засвідчує та гарантує, що його діяльність відповідає вимогам законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та 
корупції. Торговець зобов’язується підтримувати дійсність зазначених у Договорі та цій Заяві про приєднання засвідчень і гарантій протягом всього 
строку дії Договору, а в разі зміни обставин, що впливають на зміст відповідних засвідчень і гарантій, негайно інформувати про це Банк та вжити 
всіх необхідних заходів для приведення їх змісту до первісних намірів, якими Сторони керувались при визначенні відповідних засвідчень і гарантій. 

 
 
 
 
 
 

http://www.oschadbank./
http://www.oschadbank.ua/
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5. Інші умови: 
5.1. Підписуючи цю Заяву про приєднання, Торговець: 
1) Погоджується з тим, що ця Заява про приєднання, Тарифи, інші види заяв/повідомлень встановленої Банком форми, використання яких 

передбачено умовами Договору, складають єдиний документ – Договір надання послуг еквайрингу АТ «Ощадбанк». 
2) Підтверджує своє ознайомлення з Тарифами Банку, які є невід’ємною частиною цього Договору та діють на дату підписання цієї Заяви про 

приєднання. 
3) Надає згоду на внесення змін до умов Договору (в т.ч. істотних), в порядку, визначеному Договором (публічна частина).  
4) Надає право та доручає АТ «Ощадбанк» здійснювати договірне списання коштів з усіх рахунків Торговця, відкритих в Банку без додаткових 

розпоряджень Торговця, для погашення будь-яких його грошових зобов’язань перед Банком, що випливають з умов Договору та/або будь-якого 
іншого договору, що укладений або буде укладений в майбутньому з Банком. 

5) Надає згоду на використання електронного підпису (в т.ч. кваліфікованого електронного підпису) для вчинення будь-яких правочинів та/або 
підписання будь-яких документів, заяв, повідомлень, листів в порядку та на умовах, передбачених Договором та погоджується на використання 
електронного підпису за технологією, визначеною Банком. Висловлює бажання вважати наведений зразок його власноручного підпису або його 
аналоги (у т.ч. кваліфікованого електронного підпису) обов’язковим при здійсненні операцій за всіма рахунками, які відкриті або будуть відкриті 
йому в Банку. Торговець визнає, що електронний підпис (в т.ч. кваліфікований електронний підпис) є аналогом власноручного підпису та його 
накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на документах на паперових носіях. Торговець підтверджує, що всі 
наступні правочини (в т.ч. підписання договорів, листів, повідомлень) можуть вчинятися ним та/або Банком з використанням електронного 
підпису (в т.ч. кваліфікованого електронного підпису). 

5.2. Всі терміни та скорочення, що вказані за текстом цієї Заяви про приєднання, вживаються в значеннях, визначених Договором, з яким Торговець 
ознайомлений на момент підписання цієї Заяви про приєднання. 
 
Ця Заява про приєднання (заповнена та підписана) у двох примірниках, по одному для Торговця та для АТ «Ощадбанк», є документом, що 
підтверджує укладення Договору. Обидва примірники Заяви про приєднання мають рівну юридичну силу та є ідентичними. 
Підписанням цієї Заяви про приєднання Торговець надає необмежену строком письмову згоду на передачу інформації, визначеної ст. 67 Закону 
України «Про банки і банківську діяльність». 
Примірник цієї Заяви про приєднання, що засвідчує укладення між Торговцем та Банком Договору, отримав. 

 
6. Підписи сторін: 

Банк Торговець 
АТ «Ощадбанк» 

Філія - __________________  
(зазначається повне найменування філії Банку) 

Зазначається П.І.Б./найменування юридичної особи згідно 
установчих документів 

 
 

__________________________________ 
підпис / П.І.Б. / 

     м.п.  

 
 

__________________________________ 
підпис / П.І.Б. / 

     м.п.          (за необхідності) 
 
  


