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Додаток 8.2.1.8.
до Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам
та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК»

Додатковий договір №_
Банківського вкладу «Ресурсний плюс»
до Генерального договору банківського вкладу №____від ____.____.20____ року
м._________________

«_____» _____________ 20____ року
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
БАНК
Акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» (надалі – Банк), від місцезнаходження (адреса):___________________________,
імені
якого
на
підставі
довіреності код Банку____________,
______________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ___________,
діє
______________
_______________
Відділення веб-сайт Банку: www.kredobank.com.ua,
________________________________, з однієї сторони та
Відділення________________________________________
КЛІЄНТ
_____________________________________________________
місцезнаходження (адреса):________________________,
(надалі – Клієнт), від імені якого на підставі _________ діє ідентифікаційний код юридичної особи: _____________,
_________________________________________ з іншої сторони, E-mail:________________; номер телефону ___________.
надалі за текстом разом – Сторони,
уклали цей Додатковий договір банківського вкладу «Ресурсний плюс», надалі Додатковий договір, до Генерального договору
банківського вкладу, надалі Генеральний Договір, про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА ІСТОТНІ УМОВИ ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ
1.1. Банк, у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, Правилами надання комплексних банківських
послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК», надалі Правила, Генеральним договором,
цим Додатковим договором та Тарифами Банку, надає послуги по розміщенню коштів Клієнта, надалі Вклад, на вкладному
рахунку в Банку № _________________, надалі Вкладний рахунок, та їх поверненню з виплатою процентів, обумовлених
Сторонами.
1.2. Порядок розміщення Вкладу
Шляхом переказу коштів на Вкладний рахунок з поточного рахунку Клієнта.
1.3. Дата розміщення Вкладу
В день підписання Сторонами цього Додаткового договору (в межах тривалості
Операційного часу, встановленого Банком).
1.4. Сума Вкладу
_______(_____________________________________________)_______________
(сума числом та прописом, валюта Вкладу)
1.5. Розмір процентної ставки по Вкладу
_______% річних
1.6. Строк розміщення Вкладу
_____________________________ днів, з датою повернення __.__.20____ року.
(кількість днів числом та прописом)
1.7. Дата виплати процентів по Вкладу
Щомісячно, в перший банківський день календарного місяця, наступного за
місяцем, за який було нараховано проценти, а також в день повернення суми
Вкладу.
1.8. Поповнення суми Вкладу
Не допускається.
1.9. Дострокове повернення суми Вкладу
(її частини) за ініціативи Клієнта
1.10. Виплата процентів по Вкладу та
повернення Вкладу
1.11. Рахунок для виплати процентів по
Вкладу та повернення Вкладу

Не допускається..
Шляхом переказу на поточний рахунок Клієнта, зазначений в п. 1.11. цього
Додаткового договору, або на інший рахунок Клієнта, згідно поданої Клієнтом
заяви довільної форми.
№ поточного рахунку:___________________, відкритий в
Найменування банку: __________________________________
Код банку: ________________________________
Не допускається.

1.12. Продовження (пролонгація) строку
розміщення Вкладу
2. ІНШІ УМОВИ ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ
2.1. Цей Додатковий договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для
кожної Сторони.
2.2. Цей Додатковий договір набуває чинності з дати зарахування суми Вкладу на Вкладний рахунок та діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань за Додатковим договором. У випадку не розміщення Клієнтом Вкладу на Вкладному рахунку у
день та в сумі, визначених у п.п. 1.3. та 1.4. цього Додаткового договору, Додатковий договір вважається неукладеним, кошти,
що були переказані Клієнтом на Вкладний рахунок, не зараховуються та підлягають поверненню не пізніше наступного
банківського дня на поточний рахунок Клієнта, з якого вони були переказані.
2.3. Цей Додатковий договір є невід’ємною частиною Генерального договору.
2.4. Інші умови щодо надання Банком послуг, передбачених цим Додатковим договором, регламентуються Генеральним
договором, Правилами, Тарифами Банку та чинним законодавством України. Сторони підписанням даного Додаткового
договору підтверджують, що ними погоджено всі істотні договірні умови надання Банком послуг, передбачених цим
Додатковим договором.
БАНК
КЛІЄНТ
АТ «КРЕДОБАНК»
__________________________
________________________
__________________________
________________________
М.П.

(підпис)

М.П.

(підпис)

Примірник Додаткового договору банківського вкладу «Ресурсний плюс» до Генерального договору банківського вкладу отримав
«_____»_________________20____ року
_______________________(_______________________________________________)
____________________________
_____________________________
БАНК

КЛІЄНТ
1
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Додатковий договір №_
Банківського вкладу «Ресурсний плюс»
до Генерального договору банківського вкладу №____від ____.____.20____ року
(підпис)

____________________________
БАНК

(ПІБ)

_____________________________
КЛІЄНТ
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