Типовой Договор поручения (для вклада (депозита) «Морской» договорное пополнение вклада (депозита) % с суммы поступающих
средств: физические лица – нерезиденты (на русском языке)

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
№ ___________
м.

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
№ ___________
р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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
р., місце реєстрації:
,
іменований(а) надалі «Довіритель», з іншого боку, разом
іменован
«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
______ ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, у розмірі __ % (_____)
відсотків від суми 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
До ірителя, 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. Сторони даного Договору зобов’язуються додавати всі
зусилля, щоб вирішувати виникаючі спори (розбіжності),
пов’язані з даним Договором, та такі що виникають у зв’язку з
виконанням даного Договору (у тому числі – стосовно його
тлумачення), шляхом проведення переговорів.

г.

г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МТБ БАНК»,
который является плательщиком налога на прибыль на общих
основаниях, далее по тексту - "Поверенный", в лице
,
который(ая) действует на основании
, с одной стороны, и
Гражданин (гражданка) _____ _______, паспорт серия
№
, выдан _____________________ «__» __________ г.,
место регистрации:
____________ далее по тексту "Доверитель", с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о следующем:
1. Доверитель поручает Поверенному осуществлять операции
по перечислению денежных средств с текущего счета
Доверителя №
в _____ ПАО "МТБ БАНК", МФО 328168,
на открытый Доверителю вкладной (депозитный) счет №
в _______ ПАО "МТБ БАНК", МФО 328168 в размере __ %
(_____) процентов от суммы денежных средств, которые
поступают на текущий счет Доверителя №.
в ______
ПАО "МТБ БАНК", МФО 328168 за текущий операционный
день.
2. Поверенный обязуется действовать исключительно в
интересах Доверителя, и выполнять данное ему Доверителем
поручительство согласно условиям данного Договора.
3.
В
случае
нарушения
Поверенным
условий,
предусмотренных п.1. данного Договора, последний обязуется
оплатить Доверителю неустойку в размере двойной учетной
ставки НБУ, начисленной на сумму денежных средств, которые
подлежат перечислению, за каждый день просрочки платежа.
4. Стороны данного Договора обязуются прилагать все усилия,
чтобы решать возникающие споры (разногласия), связанные с
данным Договором, и такие которые возникают в связи с
выполнением данного Договора (в том числе - относительно
его толкования), путем переговоров.

5. Якщо спори (розбіжності) не будуть вирішені шляхом
переговорів, кожна зі Сторін даного Договору вправі звернутися
в судові органи відповідно до чинного законодавства України.

5. Если споры (разногласия) не будут решены путем
переговоров, каждая из Сторон данного Договора имеет право
обратиться в судебные органы согласно действующему
законодательству Украины.

6. Даний Договір набирає сили з моменту його підписання
Сторонами і діє протягом строку зберігання коштів за Договором
банківського вкладу (депозиту) №
від
.

6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует на протяжении срока
хранения средств по Договору банковского вклада (депозита)
№
от
.

7. 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.

8. Відносини Сторін, не врегульовані даним Договором,
регламентуються чинним законодавством України.
9. Даний Договір складений у 2-х примірниках, українською та
російською мовами що мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної зі сторін. Текст Договору, викладений
українською мовою, має перевагу при тлумаченні положень
цього Договору.

7. Настоящий Договор может быть прекращен, изменен
(дополнен),
расторгнут,
продлен
на
основаниях,
предусмотренных действующим законодательством Украины,
или по письменному согласию Сторон данного Договора,
которое после подписания Сторонами является его
неотъемлемой частью. При возникновении намерения
расторгнуть данный Договор, каждая из Сторон обязана
письменно предупредить другую Сторону за 1 (один) месяц до
даты его предполагаемого расторжения.

8. Отношения Сторон, не урегулированные данным Договором,
регламентируются действующим законодательством Украины.
9. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на
украинском и русском языках, которые имеют одинаковую
юридическую силу, один для каждой из сторон. Текст
Договора, изложенный на украинском языке, имеет
преимущество при толковании положений данного Договора.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Місцезнаходження та банківські реквізити Повіреного:

Местонахождение и банковские реквизиты Поверенного:
_______, ____, ________

_______, ____, ________
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

Телефон Информационно-справочной службы Банка: 0-800500-255
Адрес Сайта Банка: mtb.ua
Адрес и паспортные данные Доверителя:
Адрес регистрации: ________________________________
Адрес для корреспонденции: ________________________
паспорт
серия
№
,
выдан
______________________________________________
Второй экземпляр Договора поручения № ________ от ______я,
______________(ФИО) получил/а, что подтверждаю подписанием
данного Договора.

Другий примірник Договору доручення №_____ від ______я,
___________________ (ПІБ), отримав/ла, що підтверджую
підписанням даного Договору.
ПІДПИСИ СТОРІН / ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОВІРЕНИЙ / ПОВЕРЕННЫЙ:
__________/
М. П.

/

ДОВІРИТЕЛЬ / ДОВЕРИТЕЛЬ:
__________/

/

