
ДОГОВІР № ___
на приймання платежів через ТОВ «Центр Інтернет платежів»
м. Дніпропетровськ                                                                                                      "__" ________ 20___ р.
Банк: ТОВ «Центр Інтернет платежів», названий у подальшому "Банк", який є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах відповідно до Податкового кодексу України, у особі ________________,  що діє на підставі ________________, з однієї сторони,
та 
Клієнт: _________________, названий у подальшому "Клієнт", який є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах відповідно до Податкового кодексу України, в особі __________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору
1.1. Клієнт доручає, а Банк зобов'язується своїми силами і засобами, на діючих у його системі виробничих потужностях здійснювати приймання платежів на користь Клієнта від фізичних осіб.
1.2. За надані послуги Банк стягує комісію (комісійну винагороду):
- із платежів, які здійснені по картках VISA/Master - у розмірі 2,0% від суми платежу;
- із платежів, які здійснені через систему Приват24- у розмірі 2,0% від суми платежу;
- із платежів, які здійснені через термінали самообслуговування - у розмірі 3,0% від суми платежу;
- із платежів, які здійснені іншими платіжними засобами - у розмірі 1,0% від суми платежу.
1.3. Всі суми платежів, які прийняті Банком на користь Клієнта, крім комісійної винагороди, передбаченої п.1.2. даного Договору, в повному обсязі перераховуються на поточний рахунок Клієнта у строк, передбачений п.2.3.2. даного Договору.
1.4. У разі, якщо за допомогою програмних засобів Клієнт надає розпорядження Банку про віднесення суми комісії за прийом платежу за рахунок платників Клієнта – сума такого платежу перераховується на поточний рахунок Клієнта без утримання з Клієнта комісійної винагороди.

2. Права та обов'язки Сторін
2.1. Банк має право:
2.1.1. Перевіряти порядок виконання умов Договору.
2.1.2. Припинити дію цього Договору в порядку, визначеному в розділі 5 цього Договору.
2.2. Клієнт має право:
2.2.1. Одержувати консультації  від Банку.
2.2.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення якості обслуговування клієнтів, які здійснюють оплату за наданні послуги/роботи/товари.
2.2.3. Припинити дію цього Договору в порядку, визначеному в розділі 5 цього Договору.
2.2.4. Звертатися до Банку для розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають при здійсненні операцій з оплати за наданні послуги/роботи/товари.
2.3. Банк зобов'язується:
2.3.1. Здійснювати приймання від фізичних осіб платежів на користь Клієнта.
2.3.2. Перераховувати згідно п.1.2. даного Договору на поточний рахунок Клієнта прийняті на його користь платежі, зменшені на суму комісійної винагороди, наступного дня після отримання платіжних документів, але не пізніше трьох банківських днів з моменту отримання платежу.
2.3.3. Інформація про електронні платежі, які були прийняти Банком, не пізніше 1 години надсилається на поштову скриньку ______________________________________, або іншим способом , узгодженим Сторонами під час виконання цього Договору. 
2.4. Клієнт зобов'язується:
2.4.1. Забезпечити платників-абонентів необхідною інформацією про можливість сплати послуг через Банк.
2.4.2. Проводити систематичний контроль повноти перерахування Банком прийнятих платежів та їх відповідності пакету платіжних документів (повідомлень). У разі виявлення невідповідності сповістити про це Банк не пізніше трьох днів після отримання платіжних документів (повідомлень).
2.4.3 При зміні свого поточного рахунку Клієнт зобов'язаний не пізніше ніж за добу до його зміни повідомити про це. За кошти, які перераховані на рахунок Клієнт,а до отримання відповідного повідомлення від Клієнта, Банк відповідальності не несе.
2.4.4. Відповідальна особа зі сторони Клієнта:_____________________________. Тел.:______________________, e-mail: _____________________________ .  
2.4.5. Відповідальна особа зі сторони “Банку”: ___________________, тел.: _____, e-mail:__________________ 

3. Порядок розрахунків
3.1.1. Всі суми платежів, які прийняті Банком на користь Клієнта, крім комісійної винагороди, перераховуються Банком за наступними реквізитами:
Одержувач: 		__________________
ЄДРПОУ 		__________________
поточний рахунок № 	__________________
МФО 			__________________
4. Відповідальність Сторін
4.1.1. У випадку порушення умов п.2.3.2. цього Договору, тобто прострочення перерахування прийнятих на користь Клієнта платежів та/або перерахування прийнятих на користь Клієнта платежів не в повному обсязі, Банк зобов'язаний сплатити на Користь Клієнта пеню за кожний день прострочення та/або неналежного виконання взятих на себе зобов’язань в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент здійснення платежу.     
4.1.2. Банк не несе відповідальність за правильність заповнення реквізитів підприємства-отримувача в платіжних документах платників-абонентів, а, також, за ненадходження чи неповні, несвоєчасні перерахування платежів на поточний рахунок Клієнта, якщо це сталося не з вини Банку.
4.1.3. У випадку порушень умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.1.4. Сторони не несуть відповідальність за не виконання умов цього Договору в разі зміни законодавства, яке призводить до неможливості виконання ними своїх зобов'язань за даним Договором.

5. Строк дії Договору
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 1 (одного) календарного року.
5.2. У випадку, якщо за один місяць до закінчення строку дії даного Договору, жодна із Сторін не направить на адресу іншої Сторони письмове повідомлення про припинення дії даного Договору, або про його зміну, даний Договір вважається продовженим терміном на один календарний рік і на тих же умовах, що передбачені цим Договором.
5.3. Дострокове розірвання цього Договору проводиться за взаємною письмовою згодою Сторін. Сторона, яка виступає ініціатором розірвання даного Договору, надсилає відповідне письмове повідомлення іншій Стороні, не пізніше 20 днів до запланованої дати розірвання цього Договору. Дострокове розірвання даного Договору можливе лише після здійснення Сторонами всіх остаточних взаєморозрахунків.

6. Інші умови Договору
6.1. Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
6.2. Внесення змін і доповнень до цього Договору здійснюється шляхом складання підписаної уповноваженими представниками обох  Сторін письмової угоди до даного Договору та скріплення печатками Сторін.
6.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
6.4. Суперечки по цьому Договору вирішується Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення Сторонами згоди – підлягають вирішенню у порядку передбаченому чинним законодавством України.

7. Юридичні адреси сторін
КЛІЄНТ

БАНК:







