В редакції від «16» червня 2015 р.

Договір про внесення змін № ___
до Договору про еквайрингове обслуговування № ___________ від „__” _________ 20__ року
„___” ____________ дві тисячі ______________ року в місті ___________ (Україна)
СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«Укрсоцбанк»,
надалі
за
текстом
–
«Банк»,
в
особі
____________________________________________________________________________________, який
діє на підставі _______________________________________________________________________ з однієї
сторони, та
для юридичних осіб
СТОРОНА 2. Юридична особа за законодавством України – «________________», надалі за
текстом – «Клієнт» в особі _______________, яка(ий) діє на підставі _____________, надалі за текстом
разом – "Сторони", а окремо – "Сторона", уклали цей Договір про внесення змін №______ від «__»
_______________ року (надалі за текстом – «Договір про внесення змін») до Договору про еквайрингове
обслуговування №______ від «__» _______________ року, надалі за текстом – «Договір», про наступне:
для фізичних осіб – підприємців
СТОРОНА 2. Фізична особа-підприємець – ______________________________________________,
зареєстрований(на)
за
адресою__________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________, паспорт________,
виданий________________________ року, надалі за текстом - «Клієнт», в особі _______________,
яка(ий) діє на підставі _____________,
надалі за текстом разом – "Сторони", а окремо – "Сторона", уклали цей Договір про внесення змін
№______ від «__» _______________ року (надалі за текстом – «Договір про внесення змін») до Договору
про еквайрингове обслуговування №______ від «__» _______________ року, надалі за текстом –
«Договір», про наступне:
1. Сторони домовились, що:
1.1. повернення Обладнання, наданого Банком Клієнту в користування на умовах
передбачених
Договором
здійснюється
у
випадках,
визначних
Договором
______________________(необхідно зазначити назву сервісної організації, яка передає Обладнання),
надалі за текстом – «Сервісна організація», що оформлюється Актом приймання-передачі Обладнання,
форма якого міститься в Додатку № 1 до цього Договору про внесення змін та який підписується
уповноваженими представниками Клієнта та Сервісної організації. При цьому, Банк може змінити
Сервісну організацію, про що Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення відповідного
рекомендованого листа з повідомленням або вручення листа уповноваженій особі Клієнта під розпис;
1.2. передача Обладнання Клієнту у випадках, визначених Договором (в тому числі, але не
виключно у випадку реєстрації нової торгівельної точки Клієнта згідно відповідної Заяви на реєстрацію
торгової точки, наданої Клієнтом згідно умов Договору та/або заміни Обладнання в зв’язку з виходу його
з ладу) здійснюється ______________________(необхідно зазначити назву сервісної організації, яка
передає Обладнання), в управлінні якої знаходиться дане Обладнання, що оформлюється Актом
приймання-передачі Обладнання, форма якого міститься в Додатку № 2 до цього Договору про внесення
змін та який підписується уповноваженими представниками Клієнта та Сервісної організації.
1.3. Оплата за користування Обладнанням, наданим на умовах цього Договору про внесення
змін здійснюється в порядку, передбаченому Договором.
2. Інші умови Договору залишаються незмінними і діють в частині, що не суперечить даному
Договору про внесення змін, при цьому Сторони підтверджують за ними свої зобов’язання.
3. Цей Договір про внесення змін укладений в 2 (двох) оригінальних примірниках українською
мовою, по одному для кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу.
Від імені Банку

Від імені Клієнта

___________________ ________________

______________ ____________

4. Цей Договір про внесення змін набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та є
невід’ємною складовою частиною Договору.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
СТОРОНА 1.
БАНК
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»
Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, Україна
Код ЄДРПОУ 00039019
Кореспондентський рахунок № 32008152402 в Головному
управлінні Національного Банку України по м. Києву і Київській
області , код банку 300023
ІПН платника ПДВ – 000390126658 ,
свідоцтво платника ПДВ - 100293753
___________________________

СТОРОНА 2.
КЛІЄНТ
________________________
Україна,_______________________
п/р __________________________
код банку _________________
Ідентифікаційний Код __________________

__________________________________

М.П.

Від імені Банку
_________________
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Від імені Клієнта
______________

Додаток № 1до Договору про внесення змін № __ від «__» ____________ року
до Договору про еквайрингове обслуговування
№ _______від ”
” ___________________ р.

Акт приймання-передачі Обладнання
« _____» _____________ 20__ року

м. __________(Україна)

Юридична особа за законодавством України - _______________________________, надалі за текстом – «Сервісна організація», в особі
____________________________________________________________________________________,
який
діє
на
підставі
_______________________________________________________________________ з однієї сторони, та
для юридичних осіб
Юридична особа за законодавством України – «________________», надалі за текстом – «Клієнт» в особі _______________, яка(ий) діє
на підставі _____________, уклали цей Акт про наступне:
для фізичних осіб – підприємців
Фізична
особа-підприємець
–
,
зареєстрований(на)
за
адресою__________________________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки
платника податків ___________________, паспорт________, виданий________________________ року, надалі за текстом - «Клієнт», в особі
_______________, яка(ий) діє на підставі _____________, уклали цей Акт про наступне:
адреса торгової точки: ________________________________________________
назва торгової точки: _________________________________________________
Засвідчують наступне:
Клієнт передає, а Сервісна організація приймає наступне обладнання:
№ п/п
1.
2.

Обладнання

Заводський номер

Від імені Сервісної організації

Кількість

Вартість

Сума

Від імені Клієнта

М.П.

М.П.

Відповідальна особа від СЕРВІСНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Дата

Підпис

Відповідальна особа від КЛІЄНТА

Дата

Підпис

СТОРОНА 1.
БАНК
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»
Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, Україна
Код ЄДРПОУ 00039019
Кореспондентський рахунок № 32008152402 в Головному
управлінні Національного Банку України по м. Києву і Київській
області , код банку 300023
ІПН платника ПДВ – 000390126658 ,
свідоцтво платника ПДВ - 100293753

СТОРОНА 2.
КЛІЄНТ
________________________
Україна, _______________________
п/р __________________________
код банку _________________
Ідентифікаційний Код __________________

__________________________________

___________________________

Від імені Банку

Від імені Клієнта

___________________ ________________

______________ ____________

Додаток № 2 до Договору про внесення змін № __ від «__» ____________ року
до Договору про еквайрингове обслуговування
№ _______від ”
” ___________________ р.
Акт прийому-передачі Обладнання № __
м. __________(Україна)

« _____» _____________ 20__ року

Юридична особа за законодавством України - ______________________________, надалі за текстом – «Сервісна організація», в особі
____________________________________________________________________________________,
який
діє
на
підставі
_______________________________________________________________________ з однієї сторони, та
для юридичних осіб
Юридична особа за законодавством України – «________________», надалі за текстом – «Клієнт» в особі _______________, яка(ий) діє
на підставі _____________, уклали цей Акт про наступне:
для фізичних осіб – підприємців
Фізична
особа-підприємець
–
,
зареєстрований(на)
за
адресою__________________________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки
платника податків ___________________, паспорт________, виданий________________________ року, надалі за текстом - «Клієнт», в особі
_______________, яка(ий) діє на підставі _____________, уклали цей Акт про наступне:
адреса торгової точки: ________________________________________________
назва торгової точки: _________________________________________________
Засвідчують наступне:
Сервісна організація передає, а Клієнт приймає у користування наступне обладнання:
№
п/п

Обладнання

Заводський номер

Кількість

Вартість

Сума

Підписанням цього Акту приймання-передачі Обладнання Клієнт підтверджує, що він повідомлений, що Обладнання, яке передається не є
власністю Сервісної організації, а передане йому в управління.

Від імені Сервісної організації

Від імені Клієнта

М.П.

М.П.

Відповідальна особа від СЕРВІСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Дата

Підпис

Відповідальна особа від КЛІЄНТА

Дата

Підпис

СТОРОНА 1.
БАНК
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»
Місце знаходження:
03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, Україна
Код ЄДРПОУ 00039019
Кореспондентський рахунок № 32008152402 в Головному
управлінні Національного Банку України по м. Києву і Київській
області , код банку 300023
ІПН платника ПДВ – 000390126658 ,
свідоцтво платника ПДВ - 100293753

СТОРОНА 2.
КЛІЄНТ
________________________
Україна, _______________________
п/р __________________________
код банку _________________
Ідентифікаційний Код __________________

__________________________________

___________________________

Від імені Банку
_________________
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Від імені Клієнта
______________

