Типовой Договор поручения (для вклада
(депозита) «Морской» - договорное пополнение
вклада (депозита) с суммы поступающих
средств: физические лица - резиденты)

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ № ___________
м ___________

"___" _____________ 20___ р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" (ПАТ "МТБ БАНК"), що є платником податку на прибуток на загальних
підставах, , далі за текстом "Повірений", в особі ______________, який(а) діє на підставі Довіреності №____ від ________________, з
одного боку, і
Громадянин (Громадянка)
, паспорт серія ___ №_______, виданий __________________________., реєстраційний номер
облікової картки платника податків ______________________, місце реєстрації: ______________, , іменований(а) надалі «Довіритель»,
з іншого боку, разом іменовані «Сторони», уклали даний Договір про нижченаведене:
1. Довіритель доручає Повіреному здійснювати операції по перерахуванню грошових коштів з поточного рахунку Довірителя
№ ______________________ у ______ ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168 на відкритий Довірителю вкладний (депозитний) рахунок №
____________________ у __________________ у ______ ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168 у розмірі __ (_____) з сум грошових коштів, що
надходять на поточний рахунок Довірителя № _______________ у ______ ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168 за поточний операційний
день.
2. Повірений зобов’язується діяти винятково в інтересах Довірителя і виконувати дане йому Довірителем доручення
відповідно до умов даного Договору.
3. У випадку порушення Повіреним умов, передбачених п.1. даного Договору, останній зобов’язується сплатити Довірителю
неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, нарахованої на суму грошових коштів, що підлягають перерахуванню, за кожний
день прострочення платежу.
4. Якщо спори (розбіжності) не будуть вирішені шляхом переговорів, кожна зі Сторін даного Договору вправі звернутися в
судові органи відповідно до чинного законодавства України.
5. Даний Договір набирає сили з моменту його підписання Сторонами і діє протягом строку зберігання грошових коштів за
Договором банківського вкладу (депозиту) № __________________ від ________________.
6. Даний Договір може бути припинений, змінений (доповнений), розірваний, продовжений на підставах, передбачених
чинним законодавством України, або за письмовою згодою Сторін даного Договору, що після підписання Сторонами, є його
невід’ємною частиною. При виникненні намірів розірвати даний Договір, кожна зі Сторін зобов’язана письмово попередити іншу
Сторону за 1 (один) місяць до дати його передбачуваного розірвання.
7. Відносини Сторін, не врегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.
8. Даний Договір складений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Місцезнаходження та банківські реквізити Повіреного:
_______, ____, ________
Місцезнаходження підрозділу Повіреного:
___________________________
Телефон Інформаційно-довідкової служби Банку: 0-800-500-255; Адреса Сайту Банку: mtb.ua
Адреса і паспортні дані Довірителя:
Місце реєстрації: , Адреса для кореспонденції: , паспорт серія ____№, виданий ________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків
Другий примірник Договору доручення №_____ від ______я, ___________________ (ПІБ), отримав/ла, що підтверджую підписанням
даного Договору.
ПІДПИСИ СТОРІН:
ПОВІРЕНИЙ
ДОВІРИТЕЛЬ

____________________/./
М. П.

____________________/./

