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Додаткова угода №__
до Заяви №______ про розміщення банківського вкладу від «__»________ року
«Місце_підписання_угоди»

«Дата_угоди»

«Повне_найменування_банку», надалі по тексту іменується - «Банк», від імені якого на підставі
«Документ_уповн_особи_банку» діє «Посада_уповн_особи_банку» «Прізвище, ім`я, по-батькові_уповн_особи_банку», з
однієї сторони,
та
«Повне_найменування_юридичної_особи_», надалі по тексту іменується «Клієнт», від імені якого на підставі
«Документ_уповноваженої_особи_клієнта» діє «Посада_уповн_особи_клієнта» «Прізвище, ім`я, по-батькові
_уповн_особи_клієнта» з другої сторони,
або
Фізична особа–підприємець «Прізвище, ім`я, по-батькові клієнта», надалі по тексту іменується «Клієнт», з другої
сторони,
або
«_____» «ПІБ_Клієнта», надалі по тексту іменується «Клієнт», «__» , з другої сторони,
разом іменуються «Сторони», уклали дану Додаткову угоду (надалі – «Угода») до Заяви №______ про

розміщення банківського вкладу від «__»________ року, яка є невід’ємною частиною Договору
комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та суб’єктів господарювання у ПАТ «ВіЕс Банк»
(надалі – Заява) про наступне:
1. Сторони домовились внести наступні зміни та доповнення до Заяви:
1.1. Пункт ___ Заяви викласти в наступній редакції:
«[зазначається номер пункту та нова редакція пункту Заяви]
[ТА/АБО]
1.2. Доповнити Заяву пунктом ___в наступній редакції:
«[зазначається номер пункту та редакція пункту Заяви]»
[ТА/АБО]
1.3. Пункт ___ Заяви виключити.
[ТА/АБО]
1.1. Заяву викласти в новій редакції:
«[зазначається нова редакція Заяви]»
2. Дана Угода вступає в силу з дня її підписання сторонами.
3. Всі інші умови Заяви, не змінені даною Угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують свої
зобов‘язання за ними.
[1.1. Пункт ___ Заяви викласти в наступній редакції:
4. Ця Угода укладена в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для
кожної сторони та є невід’ємною частиною Заяви №______ про розміщення банківського вкладу від
«__»________ року.
5. Підпис особи на даній Угоді є письмовим підтвердженням ознайомлення з «Правилами комплексного
обслуговування клієнтів «скорочене найменування Банку», Тарифами та отримання свого примірника цієї
Угоди в день її укладення.
6.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (МІСЦЕПРОЖИВАННЯ) ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«Банк»

«Вкладник»

«Коротке_найменування_Банку»
«Місцезнаходження_Банку» ,

«Коротке_найменування_Вкладника»

код ЄДРПОУ «Код_ЄДРПОУ_Банку»,

код ЄДРПОУ «Код_ЄДРПОУ_Вкладника»,

_____________________ Банк

«Місцезнаходження_Вкладника»

________________ Вкладник

Тел. «Номер_телефону_Банку»,

Тел. «Номер_тел_Вкладника»;

веб-сторінка: «Вебсторінка_Банку»

«Посада_уповноваженої_особи_Вкладника»

«Відділення_у_якому_укладається_договір
», від імені якого на підставі
довіреностідіє
(підпис)

«Посада уповноваженої особи Банку»

(прізвище_ ім`я_по-батькові_
уповноваженої_особи_
Вкладника)

(підпис)

«прізвище_ініціали_
уповноваженої_особи_

м.п.

Банку»

м.п.

«Вкладник»
ФОП «Прізвище, ім`я, по-батькові Вкладника»,
від імені якого на підставі Довіреності «Реквізити
довіреності», діє «Прізвище, ім`я, по-батькові
уповноваж. особи»,
реєстрація місця проживання:
«Реєстрація_місця_проживання_ уповноваж. особи »,
РНОКПП:
«Ідентифікційний_номер_ уповноваж. особи у
ДРФО»/
паспорт «Серія_паспорту_ уповноваж. особи » ,
«Номер_паспорту_ уповноваж. особи »,
Тел. «Номер_телефону_ уповноваж. особи»;

(підпис)

(прізвище_ім`я_по-батькові_
уповноваж. особи)
м.п.

«Вкладник»
ФОП «Прізвище, ім`я, по-батькові Вкладник»,
_____________________ Банк

________________ Вкладник

Місцезнаходження Клієнта (місце проживання або
інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з ФОП):
«Реєстрація_місцезнаходження_Клієнта»,
номер в РНОКПП:
«Ідентифікційний_номер_Клієнта_у _ДРФО»/
паспорт «Серія_паспорту_Вкладника» ,
«Номер_паспорту_Вкладника»,
Тел. «Номер_телефону_Вкладника»;

(прізвище_ім`я_побатькові_Вкладника)

(підпис)

м.п.

«Вкладник»
«Прізвище, ім`я, по-батькові Клієнта»
реєстрація
місця
«Реєстрація_місця_проживання_Клієнта»,

проживання:

РНОКПП:
«Ідентифікаційний_номер_Клієнта_у_ДРФО»/
паспорт «Серія_паспорту_Клієнта» ,
«Номер_паспорту_Клієнта»,
Тел.: «Номер_телефону_Клієнта»

(підпис)

(прізвище_ім`я_побатькові_Клієнта)

«Вкладник»
«Прізвище, ім`я, по-батькові Клієнта»
від імені якого на підставі Довіреності «Реквізити
довіреності», діє «Прізвище, ім`я, побатькові_уповн_особи»
реєстрація
місця
проживання:
«Реєстрація_місця_проживання_уповноваж
особи»,
РНОКПП
: «Ідентифікаційний_номер_уповноваж особи _у_ДРФО»
паспорт «Серія_паспорту_ уповн_особи» ,
«Номер_паспорту_ уповн_особи»,
Тел.: «Номер_телефону_уповн_особи»
(підпис)

_____________________ Банк

(прізвище_ім`я_по-батькові_
уповн_особи)

________________ Вкладник

