
 

"____" ________, 20__ р. 

Директор Director 
Головний бухгалтер Chief Accountant Печатка Seal 

 

 
ЗАЯВА НА ІНКАСО 
ORDER FOR COLLECTION 

 JSC CB "PrivatBank" 
1D Hrushevskoho St., 

Kyiv, 01001, Ukraine 

Trade Finance Department 

SWIFT: PBANUA2X 

Web site: www.privatbank.ua 
E-mail  : trade.finance@privatbank.ua 

Reference of JSC CB "PrivatBank"   

/    /COLE   

КУДИ / TO (найменування банку платника): 
АДРЕСА / ADDRESS:  
 

ПЛАТНИК / DRAWEE:  ПРИНЦИПАЛ / DRAWER: 

CУМА / AMOUNT:    

1.Видати документи платнику тільки після /To deliver documents to drawee only against 
[ ] платежу/payment [ ] акцепту/acceptance 
2. Витрати інкасуючого банка за інкасо сплачуються / Collecting bank charges are for the account of: 
[ ] Принципалом / Drawer       [ ] Платником / Drawee 
[ ] і/and не можуть бути відкинуті/may not be waived. 
3. У разі відмови платника в сплаті/акцепті векселів ви уповноважені інструктувати інкасуючий банк /  

   In case of non-payment/non-acceptance of draft(s) we authorise you to instruct collecting bank to 
[ ] здійснити протест / protest 
[ ] повернути документи / return documents 
[ ] ______________________________________ 
4. Інші інструкції/Other instructions 
Це інкасо підпорядковане Уніфікованим Правилам за Інкасо (Ред. 1995 року), Публікація №522 МТП / This 
collection order is subject to Uniform Rules for Collection (1995 Revision) ICC Publication No.522. 
5. Перелік документів, кількість оригіналів, копій / Documents list, quantity of originals, copies: 
 

 

 

Загальні умови: 

Ми (Клієнт / Принципал) цією Заявою приєднуємось до підрозділів "Загальні положення" та "Міжнародне 

інкасо" Умов та Правил надання банківських послуг (далі — Умови та Правила) АТ КБ "ПриватБанк" (далі - 

Банк), що розміщені в мережі Інтернет за адресою https://privatbank.ua/terms, в редакції, що є чинною на 
дату підписання цієї Заяви, які разом становлять Договір про відправлення документів на інкасо (далі — 

Договір), приймаємо всі права та обов'язки, встановлені в цьому Договорі, та зобов'язуємось належним чином 

їх виконувати. 

Цей Договір набирає чинності від дати підписання цієї Заяви і діє до повного виконання сторонами своїх 

обов'язків за Договором. Цей Договір припиняється після закінчення строку його дії. Зміни до Договору 

вносяться відповідно до умов підрозділу "Міжнародне інкасо" ("Експортне інкасо") Умов та Правил. 

Сторони домовились, що права та обов'язки Сторін, відповідальність Сторін за невиконання або неналежне 

виконання умов Договору встановлені умовами підрозділу "Міжнародне інкасо" ("Експортне інкасо") Умов та 
Правил. 

Підписанням цієї Заяви ми підтверджуємо, що Банком надано нам інформацію, передбачену частиною другою 

статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". 

Ми підтверджуємо, що ознайомлені з Умовами та Правилами та з обов'язком регулярно ознайомлюватися з їх 
змінами. 

Ми розуміємо, що інкасове доручення буде виконано Банком на наш ризик, а також за наш рахунок. Ми беремо 

на себе повну відповідальність за відшкодування всіх витрат, як ваших, так і іноземних банків, послугами 

яких вам необхідно буде скористатися з метою виконання нашого доручення. Ми не будемо пред'являти 

претензії до вас, якщо інша сторона, послугами якої необхідно було скористатися з метою виконання нашого 

доручення, не виконає повністю або частково наші інструкції, які були передані вами. 

Для сплати ваших комісій та відшкодування ваших витрат та витрат і комісій інших банків, які братимуть 

участь в обслуговуванні інкасо, ми уповноважуємо Вас списувати кошти в сумі цих комісій та витрат з 

нашого(их) рахунку(ів) в АТ КБ "ПриватБанк" (IBAN, валюта, місто): 

 

Тариф 

Обробка документів на інкасо (оформлення, зміна умов, анулювання інкасових 
доручень) 

[Поточний тариф, що діє на 

дату підписання заяви] 

Пересилання платіжних документів між банками 
Відповідно до тарифів 

кур’єрської служби 

Заповнюється банком 
Прийнято до виконання банком   Дата:           Підпис:                /                      / 
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