
 
ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № __________ 

до ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ строкового 
банківського вкладу «ГНУЧКИЙ»  
для юридичної особи - резидента  

TF_dod_dog_Depozit_Gnuchkii_UO(rez)_2020_1.1 

№________від _________ 200__ р. 
 

м. Київ 00.00.20__ 

_____________________________________, в подальшому названий «Банк», місцезнаходження: 
__________________________, в особі __________________________, який(яка) діє на підставі ___________________, з 
однієї сторони та _________________________, в подальшому названий «Вкладник», в особі 
__________________________________________, який (яка) діє на підставі ______________________, з другої сторони, 
а разом надалі - «Сторони»,уклали цей Додатковий Договір про наступне: 

 
1. Вкладник розміщує в Банку Депозитний Транш у сумі ____________ грн. дол. США, евро (___________), а 

Банк приймає від Вкладника грошові кошти у зазначеній сумі та зобов’язується своєчасно повернути розміщений в 
Банку Депозитний Транш та сплатити проценти за його користування на умовах, передбачених цим Додатковим 
Договором та Генеральним Договором строкового банківського вкладу «ГНУЧКИЙ» юридичної особи – резидента 
№_______ від ____________р. (надалі – «Генеральний Договір»). 

2. Для обліку Вкладу Банк відкриває Вкладнику депозитний рахунок №____________, надалі – «Рахунок». 
3. Грошові кошти перераховуються на депозитний рахунок з поточного рахунку Вкладника №_________ в 

______________________, МФО ______, код ЄДРПОУ ________. 
4. Відносини між Сторонами, пов’язані з розміщенням цього Депозитного Траншу регулюються Генеральним 

Договором та цим Додатковим Договором. 
5. Датою повернення Депозитного Траншу є _______________ року. 
6. За користування Депозитним Траншем Банк нараховує та сплачує проценти у розмірі __% (_____________) 

процентів річних в порядку, передбаченому Генеральним Договором. 
7. У разі дострокового повернення Депозитного Траншу нарахування та сплата процентів здійснюється відповідно до 

положень, передбачених Генеральним Договором. 
8. Цей Додатковий Договір вступає в юридичну силу з моменту підписання його Сторонами. 
9. Цей Додатковий Договір є невід’ємною частиною Генерального Договору. 
10. Цей Додатковий Договір складений на одному аркуші, у двох оригінальних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу. Один примірник для Вкладника, інший – для Банка.  
 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН  
 
 

Банк 
 

 
 
 

Вкладник 

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»  Назва: 

 
м. Київ, площа Перемоги,1  Місцезнаходження:  

 
 UA053005060000000003739300102  п/р № 

 
МФО: 300506  МФО: 

 
ЄДРПОУ: 26410155  ЄДРПОУ: 

 
Тел.: 0-800-50-70-80; 0(44) 428-6-128  Тел.: 

 
Від Банку 

  
Керівник 

(підпис) 
М.П. 

(П.І.Б.) (підпис) 
М.П. 

(П.І.Б.) 

 
 
Оригінальний примірник Договору отримано «______» ________________ 20____ року 
________________________________________________________________________ (П.І.Б.), ________________ (підпис). 
 
ПРИМІТКА: ТІЛЬКИ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО ПРИМІРНИКА ДОГОВОРА. 
Цей Договір, що складається з _______ аркушів, підписаний _________________ (дата) особисто мною, 
_________________________________________________________________________________ (ПІБ підписанта-клієнта) 
в присутності відповідального працівника Банку _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ (прізвище, ініціали, назва посади). 
______________(підпис клієнта/уповноваженої особи) 
______________(підпис працівника Банку) 

 

 

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ 

Типова форма Додаткового договору до Генерального договору строкового банківського вкладу «ГНУЧКИЙ» (для юридичної 
особи - резидента) 


