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Додаток № __ до Договору строкового
банківського вкладу № ___ від_____
Додаткові умови
1. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору банківського вкладу № ___ від_____( далі - «Договір»).
2. Сторони домовились доповнити Договір наступним Терміном:
Вклад або (Депозитний вклад) - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній
валюті, які залучені Банком від Вкладника (або які надійшли для Вкладника) на умовах договору
банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката,
включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
3. Перелік супутніх послуг підчас укладення цього Договору: відкриття Поточного рахунку. [Додати
найменування інших додатковх послуг, якщо такі передбаченовідповідним договором вкладу]
4. Протягом строку дії Договору до Правил, Тарифів Банком можуть вноситись зміни. Інформування
Вкладника про зміни до Правил, Тарифів Банк здійснює, використовуючи контакти Вкладника, зазначені у
Договорі, або шляхом розміщення актуальної редакції на сайті Банку або у інший спосіб. Вкладник
зобов'язаний самостійно ознайомитися з такими змінами, належним чином виконувати умови Договору, в
тому числі з урахуванням таких змін, без потреби у додатковому підписанні у будь-який спосіб з боку
вкладника Правил та/або Тарифів тощо.
5. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором, кожна із Сторін несе
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6. Сторона Договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення
зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин
(обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та
уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
7. Інформація щодо порядку звернення вкладників (клієнтів) Банку, зокрема щодо виконання умов Договору,
розташована на сайті Банку за посиланням _https://www.piraeusbank.ua/i_upload/complaint_info_january21.pdf ;
Інформація про уповноважені державні органи, до яких має право звернутися Вкладник з питань захисту
прав споживачів фінансових послуг:
- Розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет-представництва Національного банку:
https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-1
- до інших органів, в порядку, визначеному законодавством України

Реквізити та підписи Сторін:
Банк:
Вкладник:
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
ПІБ:
Юридична адреса:
____________________________________________
Паспорт серія:
к/р ------------------------------------------Виданий:
в Національному банку України,
Реєстраційний номер облікової картки
Код ЄДРПОУ 20034231
платника податків:
Відділення:
Адреса місця реєстрації:
Адреса фактичного місцяпроживання:
Електронна адреса: _______
Фінансовий номер/ Моб. тел.:
______________________
Підпис: __________

(М.П.)

Підпис: _________

(ПІБ)

