Додаток 5.6.
до Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК»

Договір про внесення змін
до Договору обслуговування зарплатного проєкту

м._________________

"___" ___________ 20__ р.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
БАНК
Акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» Місцезнаходження (адреса): 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78,
(далі – Банк), від імені якого на підставі Код банку: 325365,
_______________________________________ Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807862.
__________________, діє ______________ Офіційний ВЕБ-сайт (далі - Сайт Банку): www.kredobank.com.ua
_______________
Відділення_____________________________________________
_______________________________________ ______________________________________________________
_________, з однієї сторони та
КЛІЄНТ
_______________________________________ [заповнити для юридичної особи; для ФОП видалити]
_______________________________________ Місцезнаходження (адреса):______________________________,
(далі – Клієнт), від імені якого на підставі Ідентифікаційний код юридичної особи: ___________________,
____________________________________ діє E-mail:__________________; номер телефону ______________.
_______________________________________
_______________________________________, [заповнити для ФОП; для юридичної особи видалити]
з іншої сторони,
Місцезнаходження (адреса):______________________________,
Ідентифікаційний номер (РН ОКПП) ______________________,
Паспорт: серія__ № ________, виданий (коли) ______________
(ким)_________________________________________________,
E-mail:_________________; номер телефону _______________.
далі разом – Сторони, уклали цей Договір про внесення змін, надалі – Договір про зміни, про наступне:
1.
Сторони погодили викласти п. 1.5 Договору обслуговування зарплатного проєкту від __._____.20___ р.,
надалі - Договір, в наступній редакції:
«1.5. За послуги в межах обслуговування Зарплатного проєкту Клієнт сплачує Банкові винагороду (надалі Комісія), а саме:_____________________________________________________________________________.
(вказати розміри та строки оплати)

В разі неоплати Банку Комісії, він має право не здійснювати обслуговування Зарплатного проєкту (повністю або
в частині) до отримання Комісії.
Для оплати Банкові Комісії Клієнт забезпечує на поточному(-их) рахунку(-ах) Клієнта в Банку необхідної суми
для договірного списання Банком Комісії на свою користь. За відсутності у Клієнта поточних рахунків у Банку
або за неможливості договірного списання достатніх коштів (арешт, застава, обмеження згідно з режимом
рахунку тощо), Комісія перераховується Клієнтом на Транзитний рахунок.»
2. Цей договір про зміни є невід’ємною частиною Договору. Всі інші умови Договору, які не змінені згідно з цим
Договором про зміни, продовжують діяти. Клієнт підтверджує належне виконання Банком Договору.
3. Вжиті у цьому Договорі про зміни терміни мають ті ж значення, в яких вони вжиті у Договорі та Правилах
якщо інше прямо не випливає з цього Договору про зміни.
4. Цей Договір про зміни складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
примірнику для кожної Сторони.
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