АТ «ЮНЕКС БАНК»

Додаток 9
до Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання договору
комплексного обслуговування суб’єктів господарювання та осіб, які
провадятьнезалежну професійну діяльність
__.__._____р.
м.___________________________
Договір на приєднання до Публічної пропозиції за послугою ЦФК №________
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», що в подальшому іменується «Банк», в особі __________, який(а)
діє на підставі Довіреності ______________________, з однієї сторони,
_________________________, / фізична особа – підприємець _______________________, / самозайнята
особа_______________________________, який в подальшому іменується «Клієнт», в особі _____________________, який(а)
діє на підставі ____________________________,
та ________________ (повна назва суб’єкта госпоадрювання), який в подальшому іменується «Контролер», в особі
________________________________________,
який
діє
на
підставі
____________________
/
______________________________________________ (ПІБ у видаку, якщо) з третьої сторони, які в подальшому ісенюються
«Сторони»
уклали цей Договір на приєднання до Публічної пропозиції за послугою ЦФК (надалі - Договір) про наступне:
І. Предмет договору.
1.
Банк здійснює підключення Контролера до системи ЦФК на підставі підписаних Клієнтом: Заяви на надання доступу
до ЦФК (Додаток 1 до Договору) та Заявки на надання доступу до рахунків клієнта в системі (Додаток 1 до Договору). Всі
питання щодо регламенту роботи системи ЦФК викладені в Публічній пропозиції, зокрема в розділі «4. Центр фінансового
контролю».
2.
Сторони домовилсиь, що режим підключення до ЦФК обрано _________________.
ІІ. Заключні положення
3.
Цей Договір та додатки до нього є невід’ємною частиною Публічної пропозиції.
4.
Договір, укладений на невизначений строк, набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами.
5.
Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін у випадку закриття Рахунків або у випадках, передбачених
законодавством або Публічною пропозицією.
6.
Клієнт надає право Банку у встановленому законодавством України порядку та терміни подати відомості про відкриття
/ закриття Рахунку Клієнта в електронному вигляді на адресу відповідного контролюючого органу.
7.
Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. При цьому обидва примірники мають однакову
юридичну силу.
8.
Клієнт підтверджує, що ознайомлений та згодний з діючими Тарифами.
ІV. Реквізити сторін
БАНК
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЮНЕКС БАНК»
Код ЄДРПОУ: 20023569
Адреса реєстрації: Україна, 03040,
Україна, м. Київ, вул. Васильківська,
14
Тел. банку (044) _____________,
факс (044) _______
Код банку: 322539
Міжнародний номер банківського
рахунку (IBAN):
UA503000010000032003119701026
Відділення банку
____________________
Адреса відділення: Україна, _____, м.
__________,
вул.
________________________________
_, буд.__
Тел. відділення банку (__) ________,
факс (__) ____

КЛІЄНТ
Найменування:__________________
_____
Код ЄДРПОУ/ідент. код:
________________
Адреса реєстрації: Україна, _______,
м. _________, вул. ________________,
буд.__
Тел. __________________________,
факс ________
Адреса для листування: Україна,
_________,
м.____________, вул.____________,
буд._____
Міжнародний номер банківського
рахунку (IBAN):
________________________________
_
Відкритий у банку _______________
Код ЄДРПОУ ____________

КОНТРОЛЕР
Найменування:__________________
_____
Код ЄДРПОУ/ідент. код:
________________
Адреса реєстрації: Україна, _______,
м. _________, вул. ________________,
буд.__
Тел. __________________________,
факс ________
Адреса для листування: Україна,
_________,
м.____________, вул.____________,
буд._____
Міжнародний номер банківського
рахунку (IBAN):
________________________________
_
Відкритий у банку _______________
Код ЄДРПОУ ____________

Посада:
________________________________
_____

Посада:
________________________________
_____

Посада:
________________________________
_____

АТ «ЮНЕКС БАНК»

П.І.Б.:
________________________________
______
Підпис:
________________________________
_____
М.П.

Додаток 9
до Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання договору
комплексного обслуговування суб’єктів господарювання та осіб, які
провадятьнезалежну професійну діяльність
П.І.Б.:
П.І.Б.:
________________________________
________________________________
______
______
Підпис:
Підпис:
________________________________
________________________________
_____
_____
М.П. (за наявності)
М.П. (за наявності)

Другий примірник Договору отримано _____________

/_____________________/

