
                      Банк  __________________                                       Клієнт __________________ 
(підпис)       м.п.     (підпис)          м.п. 

Затверджено 

рішенням Правління  АТ «АКБ «КОНКОРД» 

Протокол № 141 від 18.05.2022  

          

 

Погодження типової форми  Додаткової угоди до  депозитного договору у випадку, якщо депозит передається в заставу Банку  

Розробник – відділ координації продажів VIP бізнесу 

 

Полтавець О.Ю. 

 
 

Член правління, начальник Департаменту ризик-менеджменту   

 Куткова Н.Б. Начальник відділу договірної роботи 

Юридичного департаменту 

 

 

Татаренко Т.В. 
 

 

Начальник Департаменту кредитної адміністрації  
 

 

Хоторнічан Л.Я. 

 

 

Головний бухгалтер 

 

 

Карпенко О.Ж. Начальник Департаменту комплаєнс  

 

 

Сидорова В.В.(розробка) 

 

Керівник проектів Відділу координації продажів VIP-бізнесу 

 

 

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 

ДО ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ  

______________________________________________ (ЗАЗНАЧИТИ ПОВНУ НАЗВУ, НОМЕР, ДАТУ  ДОГОВОРУ) 

 
м. _______________________       «_____» _________  20__ р. 

         

Юридична особа за законодавством України – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«КОНКОРД», що є платником податку на прибуток на загальних умовах та податку на додану вартість, місцезнаходження якого: 49000, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств 

та організацій України 34514392, код банку 307350, (банківська ліцензія Національного банку України № 230 від 07.11.11 на право надання 

банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), надалі за текстом – «Банк», 

в особі зазначається особа що укладає договір від імені Банку та підставі чого вона діє (довіреність, наказ та ін.) 

АБО в особі яка діє на підставі довіреності,  
 

АБО В РАЗІ, ЯКЩО ДОГОВІР УКЛАДАЄТЬСЯ У ВІДДІЛЕННІ БАНКУ!     

 в особі Начальника Відділення № ___ «______» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«КОНКОРД» ________ ПІБ (повністю), який (яка) діє на підставі Довіреності, посвідченої «___» ________ 20____ року приватним нотаріусом 

Дніпропетровського міського (або зазначити інший територіальний нотаріальний округ, нотаріус якого посвідчив довіреність) 

нотаріального округу  _________ за реєстром № _______ ,  з однієї сторони,  та 
 

______________________(ПІБ повністю),  паспорт серії ______ № ______, виданий _____________    «____» ______   _______року, 

який зареєстрований (мешкає) за адресою: м. __________, вул. _______, буд. _____, кв.______, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків _______________ АБО паспорт громадянина України 

у формі id-картки № ______, запис № ____________, виданий _________ року, орган, що видав ____, надалі за текстом – «Клієнт», уклали 

цю  Додаткову угоду  № до Договору банківського вкладу _________________(зазначити повну назву, номер  договору) від «____» 
________________ 20___ року (далі за текстом – «Договір») про наступне: 

 

АБО якщо Клієт юридична особа/фізична особа-підприємець 

 

____________________(повна назва юридичної особи або повне П.І.Б., якщо фізична особа-підприємець)_______________, що є 

платником податку на прибуток на загальних умовах, або що є платником єдиного податку ___________________ (у кожному окремому 

випадку обрати необхідний варіант), місцезнаходження якого: ___________, ідентифікаційний код юридичної особи /АБО реєстраційний 

номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ)   _____, 

надалі за текстом – «Клієнт», в особі _______ (зазначити посаду відповідно до Статуту та ПІБ - повністю), який діє на підставі Статуту 

(або іншого документу)-ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ,  з іншої сторони, надалі за текстом «Банк» та «Клієнт» 
іменуються разом – «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цю  Додаткову угоду  №______ до Договору банківського вкладу 

_________________(зазначити повну назву, номер  договору) від «____» ________________ 20___ року (далі за текстом – «Договір») про 

наступне: 
 

1. У разі, якщо між Банком та Клієнтом буде укладений Кредитний договір або будь-який інший договір (надалі за текстом – 
Зобов’язальний договір), за яким Клієнт є боржником по відношенню до Банку  та Договір застави майнових прав, згідно якого 

Клієнт виступить перед Банком заставодавцем, майнові права Клієнта за цим Договором автоматично стають забезпеченням 

виконання зобов’язань Клієнта перед Банком за Зобов’язальним договором. 

2. У разі, якщо між Банком та Клієнтом буде укладений Договір застави майнових прав як забезпечення виконання зобов’язань за 

Зобов’язальним договором будь-якої третьої особи, за зобов’язаннями якої Клієнт виступає майновим поручителем 

(заставодавцем), майнові права Клієнта за цим Договором автоматично стають забезпеченням виконання зобов’язань такої третьої 
особи перед Банком. 

3. Цим Сторони, керуючись ст.212 Цивільного Кодексу України та взаємною домовленістю, висловлюють однозначну згоду, що 

одночасно з укладенням будь-якого з договорів, вказаних в п. 1 та 2 цієї Додаткової угоди, набирає чинності відкладальна умова 
Договору (яка не потребує додаткового письмового оформлення, окрім цієї Додаткової угоди), відповідно до якої повернення суми 

Вкладу або його частини буде можливим виключно після відповідного виконання зобов’язань перед Банком, взятих на себе, 



                      Банк  __________________                                       Клієнт __________________ 
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безпосередньо як Клієнтом, так і третьою особою, за зобов’язаннями якої в заставу Банку були передані майнові права на Вклад, 

в наступному порядку та наступних умовах: 

a. Клієнт матиме право вимагати повернення йому фактичного залишку суми Вкладу або його частини тільки після повного та 

остаточного  виконання як Клієнтом, так і третьою особою, за зобов’язаннями якої Клієнт виступає майновим поручителем,  

зобов’язань за Зобов’язальним договором. 
b. Клієнт доручає Банку на умовах, визначених Договором застави майнових прав, провести договірне списання грошових коштів з 

Вкладного рахунку у разі настання строку виконання зобов’язань по Зобов’язальним договорам та в інших випадках, передбачених 

відповідним Зобов’язальним договором та Договором застави майнових прав. В цьому разі, договірне списання проводиться 
Банком в сумі, яка не перевищує розмір зобов’язання Клієнта та/або третьої особи, за зобов’язаннями якої Клієнт виступає 

майновим поручителем (заставодавцем). Списання оформляється меморіальним ордером та не вимагає будь-яких додаткових 

платіжних доручень, інструкцій, узгоджень тощо з боку Клієнта. 
c. Нарахування процентів за Вкладом здійснюється на фактичний залишок на Вкладному рахунку до дня, що передує дню списання 

відповідної суми Вкладу з Вкладного рахунка з підстав реалізації майнових прав на суму Вкладу згідно укладеного між Клієнтом 

та Банком Договору застави майнових прав. 
5.      Ця Додаткова угода набуває чинності з дня її підписання і є невід’ємною частиною Договору. 

6.      Ця Додаткова угода складена українською мовою в двох примірниках, які мають рівну юридичну силу,   по одному примірнику 

для кожної із Сторін. 
 

 

7. Адреси та реквізити Сторін 

БАНК 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром 
підприємств та організацій України 34514392, 

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 
площа Троїцька, будинок 2,  

Код банку 307350, Кореспондентський рахунок  

№32009116601026 відкритий у Національному  банку України. 
Тел.: +38 (0562) 31-04-38.  

Факс: +38 (0562) 31-04-39. 

Посада 

 

____________________________ ПІБ 

м.п. 
 

КЛІЄНТ 

____________________________________ 

___________________________________ 

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром  

підприємств та організацій України /АБО реєстраційний номер 

облікової картки платника податків за даними Державного 

реєстру фізичних осіб – платників податків (ОБРАТИ 
НЕОБХІДНЕ) 

______________. 

Місцезнаходження: ______________________ 
__________________________________ 

п/р________________ код банку_________ 

в _____________________________. 
Тел.: ___________________; 

Факс: ___________________; 

Електронна пошта: ______________________. 
Інші реквізити: ___________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________. 
_____________________________ 

 

 

_____________________ ________________ 

м.п. 

                                           

   Примірник Додаткової угоди  отримав ______________ підпис КЛІЄНТА 

АБО В РАЗІ, ЯКЩО ДОГОВІР УКЛАДАЄТЬСЯ У ВІДДІЛЕННІ БАНКУ 

 

БАНК 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств та організацій України 34514392,  

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 
площа Троїцька, будинок 2,  

Код банку 307350, Кореспондентський рахунок  

№32009116601026 відкритий у Національному  банку України. 
Тел.: +38 (0562) 31-04-38.  

Факс: +38 (0562) 31-04-39. 

Відділення № _____ «________» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

Місцезнаходження: ________, м. _______________, вул. 

_________________________, буд. ______.  
Тел.: _______, факс: _________  

Начальник Відділення № _____ «_______» АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«КОНКОРД» 

__________________  _____________________________(ПІБ) 

м.п. 

 

КЛІЄНТ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром  

підприємств та організацій України /АБО реєстраційний номер 

облікової картки платника податків за даними Державного реєстру 
фізичних осіб – платників податків (ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ) 

______________. 

Місцезнаходження: ______________________ 
__________________________________ 

п/р________________ код банку_________ 

в _____________________________. 
Тел.: ___________________; 

Факс: ___________________; 

Електронна пошта: ______________________. 
Інші реквізити: ___________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________. 
__________________ ________________ 

 

_____________________ ________________ 

м.п. 

                                                                                                    

 

        Примірник Додаткової угоди  отримав ______________ підпис КЛІЄНТА 

 

 


