
Додаток №2 

до Наказу № 1164 від «02» листопада 2021 року 

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА 

 

ДОДАТКОВА УГОДА №__  

до Договору на переказ коштів 

(для суб’єктів господарювання)  

від «___» ____________ 20__ року №_____________ 

   

м. Київ       «__» _____________ 2021 року 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей», що змінило найменування 

з ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 38324133, що внесено до реєстру фінансових установ та здійснює 

свою діяльність на підставі Ліцензії НБУ на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків 

№11/1 від 17.10.2014 р. (іменоване надалі – «Фінансова установа»), в особі Директора департаменту з 

продажів Савченко Наталії Валеріївни, яка діє на підставі довіреності №27 від 21.01.2021 р., з однієї сторони,  

та  

____________________________________________ (надалі – «Отримувач») (вказати найменування 

суб’єкта господарювання-юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця), [в особі 

_____________________________________________________, який діє на підставі 

______________________________________________________,] (вказати: статуту, довіреності, положення, 

рішення Загальних зборів учасників тощо – виділене вказується для суб’єкта господарювання-юридичної особи ), який 

є платником податку _______________ (вказується на статус платника податку), з іншої сторони,  

надалі разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Додаткову угоду (надалі – 

Додаткова угода) до Договору на переказ коштів (для суб’єктів господарювання) №____________, що 

укладений між Сторонами «___» _______ 20_ року (надалі – Договір), про наступне: 

1. Сторони дішли взаємної згоди внести наступні зміни до Договору: 

1.1. Преамбулу Договору доповнити наступними визначеннями: 

«Гарантійний платіж – сума грошових коштів, перерахування якої здійснює Фінансова установа для цілей 

забезпечення виконання своїх обов’язків за цим Договором. Перерахування здійснюється на поточний 

рахунок Отримувача у розмірі, що самостійно визначений Фінансовою установою відповідно до даних щодо 

майбутніх Платежів 2 на користь Отримувача за певний період, отриманих за допомогою Програмного 

забезпечення. Гарантійний платіж використовується Отримувачем у сумі прийнятих Фінансовою установою 

Платежів 2.» 

«Програмне забезпечення – програмне забезпечення Експедитора, за допомогою якого Фінансова установа 

отримує інформацію для визначення розміру Гарантійного платежу.» 

  

1.2. Підпункти 2.1.5, 2.1.6 пункту 2.1 Договору викласти в наступній редакції: 

«2.1.5. Надавати щоденно у робочі дні Фінансової установи до 15 год. 00 хв. дня, що слідує за звітним, 

інформаційні звіти в електронній формі на електронну пошту, які містять перелік відомостей про 

перераховані Платежі за відповідний період (надалі – «Реєстри»), форма Реєстрів (Додатки №2, 4 до цього 

Договору).  

2.1.6. У разі виявлення невідповідностей в інформації, наведеної в Реєстрі, Сторони мають право протягом 

5 (п’яти) робочих днів після направлення Реєстру (для Фінансової установи)/отримання Реєстру (для 

Отримувача), звернутися одна до одної для проведення звірки сум коштів за Платежами, прийнятим за 

визначений в Реєстрі період, та узгодження інформації в Реєстрі. Після узгодження Сторонами інформації в 

Реєстрі Фінансова установа надсилає отримувачу Узгоджений Реєстр та у разі, якщо сума яку Фінансова 

установа перерахувала Отримувачу згідно Неузгодженого Реєстру, виявиться меншою, ніж загальна сума 

Платежів за відповідним Узгодженим Реєстром, Фінансова установа зобов’язана перерахувати Отримувачу 

суму недостачі окремим платежем протягом 3 (трьох) робочих днів після направлення Отримувачу 

Узгодженого Реєстру. У разі, якщо сума яку Фінансова установа перерахувала Отримувачу згідно 

Неузгодженого Реєстру, виявиться більшою, ніж загальна сума Платежів за відповідним Узгодженим 

Реєстром, Отримувач зобов’язаний перерахувати Фінансовій установі суму переплати протягом 3 (трьох) 

робочих днів після отримання Узгодженого Реєстру.» 



1.3. Доповнити Договір пунктом 4.3 наступного змісту: 

«4.3. Гарантійний платіж. 
4.3.1. На основі інформації, отриманої за допомогою Програмного забезпечення,  Фінансова установа 
здійснює перерахування коштів на поточний рахунок Отримувача, в розмірі Гарантійного платежу для 
забезпечення виконання зобов`язань щодо грошових переказів (Платіж 2). У день перерахування 
Гарантійного платежу Фінансова установа повідомляє про це Отримувача шляхом направлення йому 
Реєстру по Гарантійному платежу (Додаток №5 до Договору) в порядку, визначеному п. 2.1.5 Договору.  

Перерахування Гарантійного платежу здійснюється за платіжними реквізитами Отримувача та з 
урахуванням умов, що зазначені у Заяві. 

Перерахування Гарантійного платежу здійснюється Фінансовою установою Отримувачу за умови 
відсутності обставин, визначених п.4.3.4 Договору.  

4.3.2. Станом на останній день поточного місяця на основі інформації, отриманої за допомогою Програмного 
забезпечення щодо Відправлень, за якими не буде здійснено Платіж 2, Фінансова установа формує Реєстр 
до повернення (Додаток №6 до Договору) для повернення Отримувачем Гарантійного платежу, який було 
направлено для забезпечення виконання зобов`язань за Договором. Реєстр до повернення направляється 
Фінансовою установою Отримувачу в порядку, визначеному п.2.1.5 Договору. 

Повернення Гарантійного платежу Отримувачем Фінансовій установі здійснюється не пізніше 
наступного робочого дня за днем направлення Реєстру на повернення. 

4.3.3. Сторони дійшли згоди та визначили, що перерахування Фінансовою установою Гарантійного платежу 
Отримувачу в порядку, визначеному п.4.3 Договору, є належним виконанням Фінансовою установою своїх 
зобов’язань перед Отримувачем щодо здійснення Переказу Платежів 2 (завершення переказу) та 
Гарантійний платіж зараховується Сторонами в рахунок їх (Платежів 2) сплати у відповідних сумах за 
відповідний період. 

4.3.4. Сторони дійшли згоди та визначили, що у випадку настання однієї із зазначених нижче обставин: 
4.3.4.1. виникнення у Отримувача простроченої заборгованості перед Фінансовою установою за Договором 
та/або будь-якими договорами, укладеними із Отримувачем; 
4.3.4.2. наявне суттєве погіршення фінансового стану Отримувача, або якщо таке погіршення виглядає 
неминучим, і зазначене погіршення загрожує, чи загрожуватиме виконанню Отримувачем своїх грошових 
зобов’язань перед Фінансовою установою за Договором; 
4.3.4.3. подано заяву щодо початку процедури банкрутства Отримувача, або якщо відносно Отримувача 
розпочата процедура ліквідації, припинення Отримувача як суб’єкта господарювання; 
4.3.4.4. накладення арешту, обмеження видаткових операцій за будь-якими рахунками Отримувача, 
відкритих у будь-яких фінансових установах; 
4.3.4.5. наявності у Отримувача податкового боргу, виникнення відносно майна Отримувача права 
податкової застави; 
4.3.4.6. ініціювання будь-якою Стороною дострокового розірвання Договору з будь-яких підстав; 
4.3.4.7. порушення Отримувачем будь-яких умов Договору, у т.ч. п.4.3.2 щодо повернення коштів 
Фінансовій установі; 

Фінансова установа самостійно, в односторонньому порядку, призупиняє/припиняє перерахування 
Отримувачу чергового Гарантійного платежу, а перерахований Отримувачу Гарантійний платіж підлягає 
поверненню Отримувачем Фінансовій установі не пізніше наступного робочого дня з дня направлення 
Фінансовою установою Отримувачу повідомлення-вимоги про призупинення/припинення перерахування 
та/або повернення Гарантійного платежу в порядку, визначеному п.4.11 Договору. 

4.3.5. У разі неповернення Отримувачем Гарантійного платежу Фінансовій установі на умовах, визначених 
п.4.3.4 Договору, Фінансова установа має право самостійно утримати суму Гарантійного платежу із коштів, 
належних до переказу Отримувачу за Договором.» 

1.4. У звязку із доповненням Договору пунктом 4.3, пункти 4.3-4.11 Договору вважати відповідно пунктами 

4.4-4.12, а посилання в Договорі на п.4.11 посиланням на п.4.12 відповідно. 

1.5. Пункт 4.5 Договору викласти в наступній редакції: 

«4.5.За надання фінансових послуг за даним Договором, Фінансова установа  отримує від Отримувача 
винагороду, розмір якої  визначений у Додатку №3 до цього Договору.» 

1.6. Пункт 4.8 Договору викласти в наступній редакції: 

«4.8.  Отримувач зобов’язаний сплатити Фінансовій установі суму винагороди у повному обсязі на поточний 
рахунок Фінансової установи, що визначений у п10. цього Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня 
підписання Акту.» 

1.7. Додатки №1, 3 до Договору викласти в нових редакціях, які є Додатками №1, 2 до цієї Додаткової угоди. 



1.8. Доповнити Договір Додатками №4-6, які є Додатками 3-4 до цього Договору. 

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору i набирає чинності з дати укладання 

Сторонами цієї Додаткової угоди. 

3. У всьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються Договором та 

чинним законодавством України. 

4. Ця Додаткова угода складена в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

по одному для кожної зі Сторін. 

5. Реквізити та підписи Сторін 

 

 Отримувач: 
Найменування/ПІБ ФОП 

________________________ 
 
місцезнаходження:  
_________________________________________ 

_________________________________________ 
код ЄДРПОУ/РНОКПП:____________________ 
рах. ________________________ банк ________ 
тел. _______________________ _____ 
(для ФОП): 
паспорт: серія __ №________________________,  
виданий__________________________________  
______________ 

 
____________ /______________/ 
м.п.                          (підпис) 

 

Фінансова установа: 
ТОВ «НоваПей» 
Місцезнаходження:  
03026, м. Київ, Столичне шосе, 103,  
корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304. 
код ЄДРПОУ 38324133 
Платник ПДВ, ІПН 383241328105 
п/р UA833004650000000265063011531 (UAH)  
в АТ «ОЩАДБАНК»  
Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79 
Адреса електронної пошти: office@novapay.ua 

 
Директор департаменту продажів 

 
 ___________________ Савченко Н.В. 
м.п.    
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Додаток № 1 до Додаткової угоди  

№___ від «___» ___________ 2021 року 

до Договору на переказ коштів (для суб’єктів господарювання) 

№ __________ від «__» ___________ 20__ року 

 

Додаток № 1 

 до Договору на переказ коштів  

(для суб’єктів господарювання)  

№ __ від «__» ______2021 р. 

АКТ 

прийому-передачі наданих послуг за __________ 20__ р. відповідно до Договору на переказ коштів  

(для суб’єктів господарювання) 

 

м. Київ        «___»__________ 20__ р. 

 

Ми, що нижче підписалися, 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей» (надалі - «Фінансова установа»), код за 

ЄДРПОУ 38324133, в особі Директора департаменту з продажів Савченко Наталії Валеріївни, яка діє на 

підставі довіреності № 27 від 21.01.2021 року з однієї сторони, та  

___________________________, (надалі – «Отримувач»), код за ЄДРПОУ _____, в особі Директора 

________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (надалі разом - «Сторони», а кожна окремо 

- «Сторона»), уклали цей Акт про наступне:  

1. Заборгованість на початок місяця: 

1.1. Перед Отримувачем _-_грн.; 

1.2. Перед Фінансовою установою __________ грн., в тому числі сума Гарантійного платежу, що підлягає 

поверненню ______грн.; 

2. За період з ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ Фінансова установа перерахувала Отримувачу Гарантійний 

платіж _-___ грн.  

3. За період з ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ Фінансова установа прийняла Переказів від Платників _-___ 

грн.  

4. За період з ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ Фінансова установа перерахувала Переказів Отримувачу 

грн.*  

5. Сума винагороди Фінансової установи за надані послуги -___грн., без ПДВ. Сума винагороди за надані 

послуги зазначається без ПДВ. Згідно пп.196.1.5 ст.196 ПКУ зазначені послуги не є об'єктом оподаткування 

ПДВ. 

Сума винагороди Фінансової установи, згідно п.4.7 Договору - ___грн., без ПДВ, яку Отримувач 

перераховує на п/р UA833004650000000265063011531 (UAH) в АТ “ОЩАДБАНК”  
6. Заборгованість на кінець місяця: 

6.1. Перед Отримувачем -__грн.; 

6.2. Перед Фінансовою установою __________ грн., в тому числі сума гарантійного платежу, що підлягає 

поверненню ______грн. 

7. Сторони претензій щодо повноти та якості наданих послуг не мають. 

8. Даний Акт одночасно є звітом сторін та є підставою для взаєморозрахунків за Договором. 

 

* - враховано Гарантійний платіж 

 

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 

Отримувач 

Найменування/ПІБ ФОП 

________________________ 
 
місцезнаходження:  
_________________________________________ 

_________________________________________ 
код ЄДРПОУ/РНОКПП:____________________ 
рах. ________________________ банк ________ 
тел. _______________________ _____ 
(для ФОП): 

Фінансова установа 

ТОВ «НоваПей» 

Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне 

шосе, 103, корп.1, 13-й пов., оф. 1304 

код ЄДРПОУ 38324133 

Платник ПДВ, ІПН 383241328105 

п/р UA833004650000000265063011531 (UAH)  

в АТ «ОЩАДБАНК»  

Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79 

Адреса електронної пошти: office@novapay.ua  
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паспорт: серія __ №________________________,  
виданий__________________________________  
______________ 

 
____________ /______________/ 
м.п.                          (підпис) 

 

 

Директор департаменту з продажів 

 ___________________               Савченко Н.В.  

м.п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 до Додаткової угоди  

№___ від «___» ___________ 2021 року 

до Договору на переказ коштів (для суб’єктів господарювання) 

№ __________ від «__» ___________ 20__ року 

 

Додаток № 3  

 до Договору на переказ коштів  

(для суб’єктів господарювання)   

№ __ від «__» ______2021 р. 

 

 

Розмір винагороди, яку отримує Фінансова установа від Отримувача, на користь якого проводиться 

переказ коштів Платника. 

 

1. За надання фінансових послуг за Договором на переказ коштів (для суб’єктів господарювання), Фінансова 

установа отримує від Отримувача винагороду у наступному розмірі: 

Зазначається один із типів тарифів («Винагороду сплачує Отримувач» або «Винагорода 

розподіляється між Платником та Отримувачем»): 

Типи оплати 

Тариф 

Винагороду 

сплачує 

Отримувач  

 

Винагорода розподіляється між 

Платником та Отримувачем 

 

Сплачує 

Отримувач 
Сплачує Платник 

Безготівковий 1 (Б1) - оплата 

готівкою через касу пункту 

надання фінансових послуг 

(ПНФП)   

2,0% мін. 10 грн. 0,01% мін. 1 грн. 2,0%+20 грн. 

Безготівковий 2 (Б2) - оплата 

картою через POS термінал 
3,8% мін. 10 грн.   1,8% мін. 1 грн.   2,0%+20 грн. 

Безготівковий 3 (Б3) - оплата 

в мобільному додатку НП 
3,8% мін. 10 грн. 3,8% мін. 10 грн. 

Не розподіляється, 

сплачує Отримувач 

Безготівковий 5 (Б5) - оплата 

через інтернет еквайринг 

NovaPay  

2,50% 2,50% 
Не розподіляється, 

сплачує Отримувач 

Безготівковий 6 (Б6) - оплата 

доставки за адресою та у 

ППВ 

3,0% мін.10 грн. 3,0% мін.10 грн. 
Не розподіляється, 

сплачує Отримувач 

Безготівковий 7 (Б7) – 

оплата в мобільному 

додатку НП (за умови 

доставки у поштомат) 

3,8% мін. 10 грн.* 3,8% мін. 10 грн.*  
Не розподіляється, 

сплачує Отримувач* 

Не 

тарифікується** 
Не тарифікується** 

Не розподіляється, 

сплачує 

Отримувач** 

Гарантійний платіж**** + __% до Б1-Б7 + __% до Б1-Б7 /-/ 

Інші умови оплати*** 

∑Б1-Б7 не менше 

100 грн./міс., у разі 

прийнятих 

переказів по типу 

оплати Б7**) 

∑Б1-Б7 – не менше 

100 грн./міс. 
/-/ 

 

* Тип оплати «Безготівковий 7» діє з моменту закінчення дії типу оплати «Безготівковий 7» **, з 

урахуванням умов, вказаних в цьому Додатку.  



** Тип оплати «Безготівковий 7» діє до 31.01.2022 року включно. Вартість даного типу оплати враховано в 

вартості типу оплати «Безготівковий 3». Дана умова автоматично пролонгується на наступні три місяці або 

до прийняття відповідного рішення Фінансовою установою. Про таке рішення (зміни) Фінансова установа 

повідомляє Отримувача не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до набуття цим рішенням (змінами) чинності. 

Зазначені зміни є погодженими Отримувачем, якщо до дати, з якої вони набувають чинності, Отримувач не повідомить 

Фінансову установу про припинення Договору. 

*** За типами оплат (Б1 – Б7) загальна сума винагороди за звітний місяць повинна становити не менше, ніж 

100 (сто) гривень. Дана умова застосовується до всіх типів оплат, визначених цим Додатком. 

**** - у разі застосування за Договором Гарантійного платежу збільшується сума винагороди за типами 

оплат (Б1-Б7)  

 

2. Всі терміни зазначені у цьому Додатку №3 використовуються у значені в якому вони вказані у 

Договорі на переказ коштів (для суб’єктів господарювання).  

3. Цей Додаток №3 є невід’ємною частиною Договору на переказ коштів (для суб’єктів 

господарювання). 

 
ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

  

Отримувач 

 

Найменування/ПІБ ФОП 

________________________ 
 
місцезнаходження:  
_________________________________________ 

_________________________________________ 
код ЄДРПОУ/РНОКПП:____________________ 
рах. ________________________ банк ________ 
тел. _______________________ _____ 
(для ФОП): 
паспорт: серія __ 

№________________________,  
виданий__________________________________  
______________ 

 
____________ /______________/ 
м.п.                          (підпис) 
 

 

Фінансова установа 

ТОВ «НоваПей» 

Місцезнаходження: 03026, м. Київ, 

Столичне шосе, 103, корпус 1, 13-й 

поверх, офіс 1304 

код ЄДРПОУ 38324133 

Платник ПДВ, ІПН 383241328105 

п/р UA833004650000000265063011531  

в АТ «ОЩАДБАНК»  

Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79 

Адреса електронної пошти: 

office@novapay.ua  

 

 

Директор департаменту з продажів 

 ___________________           Савченко Н.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ibank.oschadbank.ua/ibank/modules/acc/turnovers.aspx?accid=52443


Додаток № 3 до Додаткової угоди  

№___ від «___» ___________ 2021 року 

до Договору на переказ коштів (для суб’єктів господарювання) 

№ __________ від «__» ___________ 20__ року 

 

Додаток № 4  

 до Договору  на переказ коштів  

(для суб’єктів господарювання) 

 № __ від «__» ______2021 р. 

 

 

РЕЄСТР ПЕРЕКАЗІВ 

  

Одержувач:  
п\р в банку: 

 

Дата: 

 

Дата 
прийняття 
відправлен

ня 

Дата 
прийнятт

я 
переказу 

Номер 
ТТН 

Сума 
ПІБ 

Отримувача 
Сервіс 

(тариф) 

Ознака 
Гарантійног
о платежу 

Номер 
замовлен

ня 

               

               

               

               

Всього: 

   
 

__________________________________________________________________________________                        

Всього:   
                                                                  ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

 

 

 

 

 

 

Отримувач 

Найменування/ПІБ ФОП 

________________________ 

 
місцезнаходження:  
_________________________________________ 

_________________________________________ 
код ЄДРПОУ/РНОКПП:____________________ 
рах. ________________________ банк ________ 
тел. _______________________ _____ 
(для ФОП): 
паспорт: серія __ №________________________,  
виданий__________________________________  
______________ 

 
____________ /______________/ 
м.п.                          (підпис) 
 

Фінансова установа 

ТОВ «НоваПей» 

Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне 

шосе, 103, корп.1, 13-й пов., оф. 1304 

код ЄДРПОУ 38324133 

Платник ПДВ, ІПН 383241328105 

п/р UA833004650000000265063011531 (UAH)  

в АТ «ОЩАДБАНК»  

Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79 

Адреса електронної пошти:  office@novapay.ua 
 

Директор департаменту з продажів 

 ___________________               Савченко Н.В.  

м.п.   

https://ibank.oschadbank.ua/ibank/modules/acc/turnovers.aspx?accid=52443


Додаток № 4 до Додаткової угоди  

№___ від «___» ___________ 2021 року 

до Договору на переказ коштів (для суб’єктів господарювання) 

№ __________ від «__» ___________ 20__ року 

 

Додаток № 5 до Договору на переказ коштів 

(для суб’єктів господарювання) 

 

РЕЄСТР ПО ГАРАНТІЙНОМУ ПЛАТЕЖУ 

 

Одержувач:  
п\р в банку: 

 

Дата:  
 

Дата 
прийняття 

відправлення 

 
 

Дата 
Гарантій

ного 
платежу 

Номер 
ТТН 

Сума 
ПІБ 

Отримувача 

Тип 
достав

ки 

Номер 
замовлення 

Ознака 
замовлення 

               

               

               

               

Всього: 

 

 

ПІДПИСИ/ЕП СТОРІН: 

ОТРИМУВАЧ: 

   

ФІНАНСОВА УСТАНОВА: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 5 до Додаткової угоди  

№___ від «___» ___________ 2021 року 

до Договору на переказ коштів (для суб’єктів господарювання) 

№ __________ від «__» ___________ 20__ року 

 

Додаток № 6 до Договору на переказ коштів 

(для суб’єктів господарювання) 

 

РЕЄСТР ДО ПОВЕРНЕННЯ 

 

Одержувач:  
п\р в банку: 

 

Дата:  
 

Дата 
прийняття 

відправлення 
Номер ТТН Сума 

ПІБ 
Отримувача 

Ознака 
Гарантійного 

платежу 

Причина 
повернення 
гарантійного 
платежу по 

ТТН (утилізація, 

повернення…) 

Номер 
замовлення 

              

              

              

              

Всього: 

 

 

ПІДПИСИ/ЕП СТОРІН: 

ОТРИМУВАЧ: 

   

ФІНАНСОВА УСТАНОВА: 

 

 
 


