
Додатковий договір ____ 

до ГЕНЕРАЛЬНОГО  ДОГОВОРУ № ________ 

про порядок розміщення строкового вкладу «Овернайт» 

з  фізичною особою - підприємцем 

від «___»_____________202__ р. 

 

м. ________                                                            «____» ___________ 20__ року 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», (надалі – 

«Банк»), в особі _____________________________, який(а) діє на підстав і_________, з однієї 

сторони, та  Фізична особа-підприємець ________________________(надалі – «Вкладник»), 

дата запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань: ___.___.____ р. № _______________, з іншої сторони,  що надалі разом іменуються 

«Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Додатковий договір  до Генерального 

договору  про порядок розміщення строкового вкладу «Овернайт»  з фізичною особою – 

підприємцем (надалі – «Додатковий договір») про наступне: 

1. Керуючись умовами вищезазначеного Генерального договору про порядок розміщення 

строкового вкладу «Овернайт» з фізичною особою – підприємцем (надалі – «Генеральний 

договір»), укладеного між Банком та Вкладником, Сторони  вирішили  укласти  Додатковий 

договір з наступними параметрами Вкладу: 

 

1.1. Назва Вкладу та 

продукту 

«Овернайт». 

1.2. Валюта Вкладу  ______________  

1.3. Сума  Вкладу ______________ ( _________________________________) . 

1.4. Строк розміщення 

Вкладу 

з «____»__________ 20__ р. до «____»_____________ 20___ р. 

(включно) 

1.5. Дата повернення 

Вкладу/Кінцева дата 

«___» ____ 20__ р.  

1.6.  Поточний рахунок 

Вкладника для 

повернення Вкладу та 

сплати  Банком 

процентів 

Рахунок зазначений в розділі 3. «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ 

СТОРІН» цього Додаткового договору.   

 

1.7.  Рахунок 

(вкладний/депозитний) 

IBAN № __________________,  відкритий у Банку. 

 

1.8.  Дата розміщення 

Вкладу на Рахунок  

«_______»________________________ 20___ року 

1.9. Процентна ставка за 

Вкладом 

  _______% (____________) річних. 

1.10. Сплата  процентів за 

Вкладом 

«___» ____ 20__ р.  

1.11. Капіталізація 

процентів за Вкладом 

Не передбачена 

1.12. Пролонгація  

Додаткового договору 

Не передбачена 

1.13. Дострокове 

повне/часткове 

відкликання Вкладу 

Не передбачено 

1.14. Поповнення Вкладу Не передбачено 

   

2. Всі інші умови, що не врегульовані цим Додатковим договором регулюються  Генеральним  

договором  та діючим законодавством України.  



 

3. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Банк 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 
 

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д 

Код банку 380281,  

код за ЄДРПОУ 33695095 

 

Контактний телефон _________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Вкладник 

 

Фізична особа-підприємець  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

IBAN № __________________ 

відкритий у ____________ код банку _____ 

 Місцезнаходження ____________________ 

 Паспортні  данні ______________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Реєстр. номер  ОКПП __________________ 

Контактний телефон ___________________ 

E-mail ________________________________ 

 

підпис  _____________________________ 

  печатка  (у разі її наявності) 

 

Примірник Додаткового договору та Довідку про систему гарантування вкладів отримав  

   __________________________________(__________________) 

   «______»__________________ 20 ____ р.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


