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ДОГОВІР №
про додаткові умови до ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ № 00000.__PBA від
р.
р.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК», надалі – «Банк», в особі,
, який діє на підставі
, з однієї
сторони, та та
, надалі – «Клієнт», з другої сторони, а разом - «Сторони»,
уклали цей Договір про додаткові умови, надалі – «Договір по додаткові умови»,
до Договору банківського рахунку №
від
р., надалі – «Договір», про
наступне:
1. Сторони домовились про те, що Банк сплачує Клієнту проценти за
користування грошовими коштами (надалі – «Проценти»), які обліковуються
(знаходяться) на Рахунку, виходячи з середнього залишку коштів на Рахунку
протягом Розрахункового періоду на наступних умовах:
1.1. від 1,00 до 5’000,00 гривень - процентна ставка ___ (___________) річних;
1.2. від 5’000,01 гривень - процентна ставка ___ (___________) річних;
1.1. від 1,00 до 10 000,00 доларів США- процентна ставка ___ (___________)
річних;
1.2. від 10 000,01 доларів США - процентна ставка ___ (___________) річних.
1.1. від 1,00 євро- процентна ставка ___ (___________) річних;
У цьому Договорі про додаткові умови під словосполученням «Розрахунковий
період» розуміється:
- частина календарного місяця, у якому укладено Договір про додаткові умови,
від дня укладення Договору про додаткові умови до останнього календарного дня
цього календарного місяця (обидві дати включно);
- повний календарний місяць протягом строку дії Договору про додаткові умови;
- частина календарного місяця, у якому припиняє припиняє дію Договір про
додаткові умови, від першого календарного дня цього календарного місяця до
дати припинення дії Договору про додаткові умови (не включаючи останню
дату).
2. Умови Договору про додаткові умови щодо нарахування Процентів діють з
моменту укладення Сторонами Договору про додаткові умови до
"____"______________20__ року включно, але не пізніше дати розірвання
Договору.
3. Щоразове поповнення Клієнтом Рахунку протягом строку дії Договору про
додаткові умови на суму 1’000’000,00 гривень здіснюється виключно за
попередньою письмовою згодою Банку. У випадку недотримання Клієнтом
вищезазначеної вимоги щодо отримання попередньої письмової згоди Банку, з
моменту зарахування на Рахунок вказаних сум нарахування Процентів на суму
непогодженого поповнення Рахунку призупиняється
4. Протягом строку дії Договору про додаткові умови Банк має право змінити
встановлений Договором про додаткові умови розмір ставки, за якою
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нараховуються Проценти на залишок коштів на Рахунку, в порядку,
встановленому Договором.
5.Проценти нараховуються за кожний календарний день знаходження грошових
коштів на Рахунку на фактичну суму залишку грошових коштів на Рахунку
станом на кінець дня.
6. Банк сплачує Клієнту Проценти у валюті залишку грошових коштів на
Рахунку шляхом перерахування (на підставі меморіального ордеру Банку) на
Рахунок.
7. Проценти нараховуються щомісячно по останній календарний день місяця
включно, із врахуванням всіх умов цього Договору про додаткові умови.
Проценти розраховуються на базі фактичної кількості календарних днів
користування коштами та наступної кількості днів у році:
 фактичної кількості (365/366) – для Процентів у національній валюті України;
 360 днів – для Процентів у іноземній валюті.
Під час розрахунку Процентів враховується день зарахування коштів на Рахунок
та не враховується день списання коштів з Рахунку.
Оподаткування суми нарахованих процентів, здійснюється Банком, як податковим
агентом, відповідно до вимог чинного законодавства України.
8. Проценти, що нараховані Банком за Розрахунковий Період, Банк сплачує в
перший робочий день місяця, наступного за місяцем на який припадає
Розрахунковий Період. Якщо Рахунок закриваєтья до закінчення строку дії
Договору про додаткові умови, то Проценти, нараховані за відповідний
Розрахунковий період, сплачуються в день, що передує дню закриттю Рахунку.
9. Відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
вклад є 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.
10. Шляхом підписання Договору Клієнт засвідчує, що з Довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб до укладання Договору ознайомлений.
11. Договір про додаткові умови є невід’ємною частиною Договору. Всі терміни,
що використовуються в даному Договір про додаткові умови та які не визначені в
ньому, мають ті ж значення, що й в Договорі.
12. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
13. Договір про додаткові умови укладений в двох примірниках. Обидва
примірники мають однакову юридичну силу.
14. Договір про додаткові умови набирає чинності з дати його підписання
уповноваженим представником Банку, скріплення печаткою Банку та підписання
Клієнтом і залишається чинним до "____"______________20__ року включно, але
не пізніше дати розірвання Договору.
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15. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Банк:
Клієнт:
П.І.Б.
АТ «МІБ»
Місцезнаходження:
Рахунок №
в АТ «МІБ», код банку
01015 Київ, вул. Лаврська, 16,
380582
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Паспорт:
35810511,
Виданий
Код банку 380582
Реєстраційний номер облікової картки
Тел: (044) 351 79 00
платника податків:
Тел: (044) 351 79 79 (для звернення Адреса:
Тел.
громадян)
Платник податку на прибуток на
загальних умовах

_________________
Примірник Договір про додаткові умови до
Договору банківського рахунку отримав:

_________________

____________
(підпис)

(клієнт)

