Типовой Договор поручения (для вклада (депозита) «Морской»
- договорное пополнение вклада (депозита) % с суммы
поступающих средств: физические лица – нерезиденты (на
английском языке)
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
№ ___________
м.

AGENCY AGREEMENT
№ ___________
р.

м.

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
, 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
_____________ ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, у розмірі __ %
(_____) відсотків від суми грошових коштів, що надходять на
поточний рахунок Довірителя №
у ЦФ 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 коштів, що підлягають перерахуванню, за кожний день
прострочення платежу.
4. Сторони даного Договору зобов’язуються додавати всі зусилля
щоб вирішувати 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.
5. Якщо спори (розбіжності) не будуть вирішені шляхом
переговорів, кожна зі Сторін даного Договору вправі звернутися в
судові органи відповідно до чинного законодавства України.
6. Даний Договір набирає сили з моменту його підписання
Сторонами і діє протягом строку зберігання грошових коштів за
Договором банківського вкладу (депозиту) №
від
.
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 передбачунаного розірвання.
8. Відносини Сторін, не врегульовані даним
регламентуються чинним законодавством України.

Договором,

9. Даний Договір складений у 2-х примірниках, українською та
англійською мовами, що мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної зі сторін. Текст Договору, викладений
українською мовою, має перевагу при тлумаченні положень цього
Договору.
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 аспортні Дані Довірителя:
Місце реєстрації:

р.

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «МТB BANK» registered
as a Profit Tax Payer under the general conditions, hereinafter
referred to as the “Agent” in the person of
acting on the
basis of the Power of Attorney №
dated on_______, on
the one side, and
The citizen of _______________ ______________, Passport
Series
No.
, Issued by ____________________ “
“
_______,
place
of
registration
________________________________, hereinafter referred to
as the “Principal”, on the other side, hereinafter collectively
referred to as the “Parties”, have entered into this Agreement on
the following:
1. The Principal assigns the Agent to handle monetary funds
transfer from current account of the Principal No.
opened
with PJSC «МТB BANK» ________, MFO 328168, to deposit
account of the Principal No.
opened with PJSC «МТB
BANK» ________________, MFO 328168, at the rate of
________% (
) of the incomings to current account of the
Principal No.
opened with PJSC «МТB BANK» Central
Branch, MFO 388551, in the course of current business day.

2. The Agent undertakes to act exclusively to the best interests
of the Principal and execute the assignment entrusted by the
Principal pursuant to the terms set forth in this Agreement.
3. The violation by the Agent of the conditions stipulated by item
1. of this Agreement shall bear a penalty charge equal to a
double NBU discount rate calculated on the amount of funds
subject to transfer, for each day of delay.

4. The Parties to this Agreement undertake to make all
reasonable efforts towards resolution of the disputes
(disagreements) arising in connection with this Agreement
(including those related to interpretation thereof), by way of
negotiations.
5. In case of a failure to settle disputes (disagreements) by way
of negotiations, each Party to this Agreement shall have the right
to take recourse to judicial agencies in accordance with
applicable laws of Ukraine.
6. This Agreement becomes effective on the date of its signature
by the Parties and continues in force during the period set for
keeping the deposit facilities pursuant to the Bank Deposit
Agreement No.
of
.
7. This Agreement can be terminated, changed (amended),
cancelled or extended under applicable laws of Ukraine or
subject to written consent of the Parties to this Agreement
becoming an integral part thereof after signing by the Parties.
Should any intentions arise to terminate this Agreement, each
Party shall give the other Party a written 1 (one) month notice
preceding the anticipated date of such termination.

8. Any relationship of the Parties beyond the scope of this
Agreement shall be regulated by existing legislation of Ukraine.
9. This Agreement is executed in two copies in Ukrainian and
English being equally valid, one for each Party. The part of the
Agreement in Ukrainian supersedes when interpreting provisions
of this Agreement.
DETAILS OF THE PARTIES

Location and banking details of the Bank:
_______, ____, ________

Адреса для кореспонденції:
паспорт серія
№
, виданий

Location of the Agent’s Branch:

Другий примірник Договору доручення №_____
___________________
(ПІБ),
отримав/ла,
що
підписанням даного Договору.

від ______я,
підтверджую

Phone number of the Bank Call Center 0-800-500-255;
Address of the Bank website: mtb.ua
Address and passport details of the Principal:
Registration address: ________________________
Address for correspondence: __________________
Passport
Series
________
No._________
issued
by___________________________________________

I,___________________(full name), sign this Agreement to confirm
the receipt of other counterpart of the Agency Agreement
№_________dated on__________

ПІДПИСИ СТОРІН / SIGNATURES OF THE PARTIES:
ПОВІРЕНИЙ /ATTORNEY
__________/
М. П.

/

ДОВІРИТЕЛЬ/PRINCIPLE
__________/

/

