конФ1дЕнц1йно
договiр банкiвського вкладу
з виплатою процентiв щомiсяця № 631l9wЗ
м. Одеса

„16" сiчня 2019 року

Публiчне акцiонерне товариство „державний експортно-iмпортний банк Укра1.ни", (АТ

"УКРЕКС1МБАНК"), код платника податкiв згiдно з €дРПОУ ООО321 12, (дапi-Банк), що знаходиться
за адресою: м. Ки.і.в, вул. Антоновича,127, в особi Itеруючого фiлi€ю АТ "УКРЕКС1МБАНК" у мiстi
Одесi Шевченка 1горя Васильовича, дiючого на пiдставi довiреностi, посвiдчено.і.15.11.2017р.
РешетнiкоЁою С.1., приватним нотарiусом Ки.і.вського мiського нотарiального округу, заре€стровано.і. в
ре€стрi за №2077, з однi€.і. сторони, та

Одеський державний екологiчний унiверситет, iдентифiкацiйний код згiдно з €дРПОУ
26134086 (далi -Вкладник), в особi ректора СтепаненI{о Сергiя Миколайовича, який дiс на пiдставi
Статуту закладу, з друго.і. сторони (далi разом -Сторони), уклали цей договiр банкiвського вкjlаду з

виплатою процентiв щомiсяця (даjli -договiр) про таке.

1. Предметдоговору
1.1.
Цей договiр регламентус правовiдносини Сторiн, що стосуються, зокрема, внесення
Вкладником грошових коштiв (дагIi - Вклад) на вкладний (депозитний) рахунок, вiдкритий

Вкладнику згiдно з цим договором, повернення Вкладу, нарахування i виплати процентiв на нього.
1.2.
Цей договiр укладено на умовах повернення Вкладу Вкладнику зi спливом строку,
зазначеного у пунктi 3.2 цього договору, та з настанням термiну повернення Вкладу, зазначеного у
пунктi 3.3 цього договору (з можливiстю повернення Вкладу (частин Вкладу) Вкладнику на його
вимогу до спливу вiдповiдного строку та настання вiдповiдного термiну).
1.3.
У рамках цього договору банкiвським днем вважасться день, протягом якого Банк
прийма€ документи на переказ грошових коштiв та здiйсню€ .і.х обробку, передачу i виконання, у тому
числi здiйсню€ операцi.і. за вкладними (депозитними) рахунками.

2.

Порядок вiдкритгя, змiни та закриття
вкладного (депозитного) рахунка

2.1.
У день набутгя чинностi цим договором Банк вiдкрива€ Вкладнику вкладний
(депозитний) рахунок № 25252000000050 у гривнi (код валю" 980) (даjіi -Рахунок) для розмiщення
на ньому Вкладу.

2.2.
Номер Рахунка може бути змiнений Банком в односторонньому порядку, про що Банк
письмово повiдомля€ Вкладника. У випадку змiни номера Рахунка, Рахунком у розумiннi цього
договору вважа€ться вiдповiдний вкладний (депозитний) рахунок з новим (змiненим) номером.
2.3.
Рахунок закрива€ться Банком в одному з таких випадкiв:
- якщо до спливу 60 (шiстдесяти) каjIендарних днiв, наступних за днем набутгя чинностi цим

договором, грошовi кошти не будуть внесенi на Рахунок;

- у випадку списання ycix грошових коштiв з Рахунка, що облiковуватимуться на ньому на
момент такого списання, з пiдстав, визначених чинним законодавством Укра.і.ни та/або цим
договором (у тому числi, з метою повернення Вкладу Вкладнику);
- в iнших випадках, визначених чинним законодавством Укра.і.ни.
2.4.
Цим Вкладник доручае Банку надавати контролюючим органам (органам доходiв i
зборiв) iнформацiю про вiдкрипя та закритгя Рахунка (у тому числi, в електронному виглядi засобами
телекомунiкацiйного зв'язку). Видатковi операцi.і. за Рахунком можуть здiйснюватися починаючи з
дати, у яку згiдно з чинним законодавством Укра.і.ни може розпочинатися здiйснення таItих операцiй

за Рахунком, зокрема, з дати отримання Банком повiдомлення контролюючого органу (органу доходiв
i зборiв) про взятгя Рахунка на облiк (до настання тако.і. дати за Рахунком здiйснюються лише операцi.і.
i3 зарахування грошових коштiв).

3.

Сума та строк Вкладу, порядок його внесення i повернення

3.1.
Сума Вкладу становить 10000 000,000 «есять мijтьйонiв гривень оо копiйок)
гривень. У разi, якщо протягом 60 (шiстдесяти) календарних днiв, наступних за днем набуття

чинностi цим договором, на Рахунок буде внесена сума, менша за визначену у цьому пунктi

договору, Вшадом вважатиметься фактичний залишок коштiв, що облiковуватиметься на Рахунку

станом на початок 61-го` календарного дня, наступного за днем набутгя чинностi цим договором.
Внесення на Рахунок грошових коштiв понад суму Вкладу не допуска€ться.
3.2.

Вклад вноситься на Рахунок на строIt 330 (ТрIIста тридцять) календарних днiв у

межах поточного бюджетного року.
3.3.
Термiном повернення Вкладу е 19.12.2019р. Якщо цей день не € банкiвським днем,
термiном повернення Вкладу вважа€ться перший за ним банкiвський день.
З.4.
Внесення Вкладу на Рахунок здiйсню€ться у безготiвковому порядку шляхом
перерахування грошових коштiв з iншого рахунка Вкладника.
3.5. .
днем внесення Вкладу на Рахунок вважа€ться день зарахування на Рахунок
вiдповiдно.і. суми грошових коштiв.
3.6.
При настаннi термiну повернення Вкладу, зазначеного у пунктi 3.3 цього договору,
Банк здiйснюе повернення Вкладу Вкладнику шляхом перерахування усi€.і. суми грошових коштiв, що
облiковуватимуться на Рахунку на момент такого повернення, на спецiальний ресстрацiйний

рахунок ВкладнI[ка № 35223232014940, вiдкритий державною казначейською службою у м.
Кисвi, код банку 820172, або на будь-який iнший поточний рахунок ВItладника, вiдкритий у Банку чи

такий, що буде вiдкритий у Банку (далi разом -Поточний рахунок).
3.7.
У разi, якщо при настаннi термiну повернення Вкладу, зазначеного у пунктi 3.3 цього
договору, можливiсть повернення Вкладу (частини Вкладу) буде обмежена згiдно з вимогами
чинного законодавства Укра.1.ни та/або iснуватимуть iншi обставини, що унеможливлюватимуть
повернення Вкт1аду (частини Вкладу) Вкладнику, Банк здiйснюе повернення йому Вкладу (частини
Вкладу) пiсля припинення дi.і. таItих обмежень i обставин та отримання Банком письмово.і. вимоги
Вкj]адника про повернення Вкладу (частини Вкладу). При цьому, Банк здiйсню€ вiдповiдне
повернення шляхом перерахування усiс.і. суми грошових коштiв, що облiковуються на Рахунку, на

Поточний рахунок не пiзнiше першого банкiвського дня, наступного за днем отримання Банком
вiдповiдно.і. вимоги Вкладника про повернення Вкладу (частини Вкладу), або в iнший, бiльш тривалий
строк, зазначений у такiй вимозi Вкладника.
3.8.
Повернення Вкладу (частин Вкладу) до настання термiну повернення Вкладу,
зазначеного у пунктi 3.3 цього договору, вважаеться достроковим i здiйснюеться Банком у таких
випадках:
3.8.1.
У випадку отримання Банком письмово.і. вимоги Вкладника пр6 дострокове

повернення йому Вкладу (частини Вкладу). У цьому випадку достроковому поверненню пiдляга€
Вклад (частина Вкладу). Таке повернення Вкладу (частини ВItладу) Банк здiйсню€ не пiзнiше першого

банкiвського дня, наступного за днем отримання Банком вiдповiдно.і. вимоги про дострокове
повернення Вкладу (частини Вкладу), або протягом iншого, бiльш тривалого строку, зазначеного у
такiй вимозi Вкладника.
3.8.2.
У випадках виникнення пiдстав для здiйснення списання з Рахунка усi€.і. суми

грошових коштiв, що облiковуються на Рахунку, згiдно з вимогами чинного законодавства Укра.і.ни.
Пiсля здiйснення вiдповiдного списання грошових коштiв Віtлад вважаеться повернутим Банком.
3.8.3.

У випадках виникнення пiдстав для здiйснення списання з РахунI{а частини суми

грошових коштiв, що облiковуються на РахунI{у, згiдно з вимогами чинного законодавства Укра.і.ни.
Пiсля здiйснення такого списання грошових коштiв вiдповiдна частина Вкладу вважаеться
повернутою Банком, а Вкладом вважаються грошовi кошти, що заjlишаться на Рахунку.
3.9.
днем повернення Вкладу (частини Вкладу) вважа€ться день перерахування БанItом
вiдповiдно.і. суми грошових коштiв з Рахунка на Поточний рахунок або день здiйснення списання
вiдповiдно.і. суми грошових коштiв з Рахунка згiдно з вимогами чинного законодавства Укра.і.ни
(залежно вiд того, яItа з вiдповiдних подiй настала).
3.10.
документами, що пiдтверджують внесення Вкладу на Рахунок та повернення Вкладу з

нього, с вiдповiднi банкiвськi документи, оформленi Банком згiдно з вимогами чинного законодавства
Укра.і.ни та нормативних документiв Банку.

4.

Проценти на Вклад

4.1.
Починаючи з першого дня, наступного за днем внесення Вкладу (частини Вкладу) на
Рахунок, до дня, що передус термiну повернення Вкладу, зазначеному у пунктi 3.3 цього договору,

Банк здiйснюе нарахування процентiв на Вклад за процентною ставкою, що становить 14
(чотирнадцять) процентiв рiчних.
4.2.
У разi, якщо при настаннi термiну повернення Вкладу, зазначеного у пунктi 3.3 цього
договору, можливiсть повернення Вкладу (частини ВItладу) буде обмежена згiдно з вимогами
чинного законодавства Укра.і.ни та/або iснуватимуть iншi обставини, що унеможливлюватимуть
повернення Вкладу (частини Вмаду) Вкладнику, Банк здiйснюе нарахування процентiв на Вклад за
перiод з дня, на який припаде такий термiн повернення Вкладу, до дня, що переду€ дню повернення
Вкладу згiдно з пунктом 3.7 цього договору, за процентною ставкою, що становить о,05 процентiв
рiчних.

4.3. .
Нарахування процентiв на Вклад здiйснюеться в останнiй банкiвський день кожного
мiсяця, в якому Вклад облiковусться на Рахунку, а також у день повернення Вкладу (частини Вкладу),
у валютi Вкладу, та виходячи з тривалостi перiоду, протягом якого Вклад облiковувався на Рахунку,
суми Вкладу та кiлькостi днiв у роцi.
4.4.
У разi повернення Вкладу (частини Вкладу) до настання термiну повернення Вкладу,
зазначеного у пунктi 3.3 цього договору, з будь-яко.і. з пiдстав, зазначених у цьому договорi,
перерахунок ранiше нарахованих процентiв на Вклад (частину Вкладу) не здiйсню€ться.
4.5.
Сума нарахованих Банком процентiв на Вклад не збiльшу€ суму Вкладу та вважасться

сумою процентiв на Вклад, що пiдляга€ виплатi Вкладнику згiдно з цим договором.
4.6.
Виплату процентiв на Вклад (частину Вкладу) Банк здiйснюс шляхом.і.х зарахування на
спецiальний рес"рацiйний рахуноIt Вкладника № З1258332314940, вiдкритий державною

казначейською службою у м. Кисвi, код банку 820172, не пiзнiше першого банкiвського дня,
наступного за днем .[.х нарахування, та у день повернення Вкладу (частини Вкладу).

5.
5.1.

Операцi.і. за договором

За Рахунком вчиняються операцi.і., якi встановленi чинним законодавством Укра.і.ни

(для рахункiв такого виду) та цим договором, з дотриманням при .і.х вчиненнi вимог, визначених
чинним законодавством Укра.і.ни, цим договором та нормативними доItументами Банку.
5.2.
Встановлення обмежень щодо реалiзацi.і. прав Вкладника на розпоряджання
грошовими коштами, що облiковуються на Рахунку, у тому числi накладення арешту на такi грошовi
кошти, е можливим лише у випадках, встановлених чинним законодавством Укра.і.ни.
5.3.
договiрне списання коштiв з Рахунка заборонене.
6.
Права та обов'язки Сторiн
6.1.
Вкjlадник мас право:
6.1.1.

Отримати Вклад (частину Вкладу) зi спливом строку, зазначеного у пунктi 3.2 цього

договору, та з настанням термiну повернення Вкладу, зазначеного у пунктi 3.3 цього договору, або
ранiше - на письмову вимогу Вкладника, надiслану до Банку, про дострокове повернення Вкладу
(частини Вкладу) без сплати банку неустойки.
6.1.2.
Отримати суму нарахованих Банком процентiв на Вклад.
6.1.3.
Отримувати виписки про стан Рахунка (на вимогу Вкладника).
6.1.4.
Вимагати вiд Банка своечасного i належного здiйснення операцiй та надання послуг,

обумовлених цим договором.
6.2.

Вкjтадник зобов' язусться :

6.2.1.
Сво€часно та належним чином виконувати вимоги чинного законодавства Укра.і.ни та
умови цього договору, у тому числi щодо вiдкрипя i закритгя Рахунка, здiйснення операцiй за ним,
внесення i повернення Вкладу, iдентифiкацi.і. i верифiкацi.і. Вкт1адника.
6.2.2.
Внести Вклад на Рахунок у сумi, зазначенiй у пунItтi 3.1 цього договору, у

безготiвковому порядItу шляхом перерахування грошових коштiв з iншого рахунка Вкладника не
пiзнiше 60 (шiстдесятого) календарного дня, наступного за днем набутгя чинностi цим договором.
6.2.3.
У випадку звернення до Банку iз вимогою про дострокове повернення Вкладу (частини
Вкладу), забезпечити .і-і. надходження до Банку не пiзнiше нiж за 1 (один) банкiвський день до

заплановано.і. дати отримання грошових коштiв.
6.2.4.
Надавати Банку на його вимогу документи та iнформацiю (вiдомостi), що необхiднi
для виконання умов цього договору (у тому числi, для вiдкритгя i закрипя Рахунка, здiйснення
операцiй за ним, визначення мети таких операцiй, встановлення iдентифiкацiйних даних кiнцевих
бенефiцiарних власникiв (контролерiв) Вкладника тощо), iдентифiкацi.і. та верифiкацi.і. Вкладника,

вивчення Вкладника та уточнення iнформацi.і. про Вкладника, анаjliзу та виявлення операцiй, що

пiдлягають фiнансовому монiторингу, а також iншi документи та iнформацiю (вiдомостi), що
необхiднi Банку для наjlежного виконання вимог чинного законодавства Укра.і.ни, у тому числi, у
сферi запобiгання та протидi.і. легалiзацi.і. (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,

фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження збро.і. масового знищення.
6.2.5.

Письмово повiдом+Iяти Банку про змiну банкiвських реквiзитiв та установчих

документiв Вкладника, а також про iншi змiни, що мають значення для виконання умов цього
договору, протягом 15 (п'ятнадцяти) банкiвських днiв, наступних за днем, у який вiдбулися такi змiни

(у разi змiни установчих документiв -з одночасним наданням нотарiально посвiдчених копiй таких
змiн).
6.2.6.

Звернутися до суду у разi вiдмови Банка повернути Вклад або виплатити проценти за

користування Вкладом на умовах та у строки, визначенi цим договором.
6.3.
Банк мас право:
6.3.1.

Вимагати вiд ВItладника сво€часного i належного виконання зобов'язань за цим

договором.
6.3.2.
Вимагати вiд Вкладника документи та iнформацiю (вiдомостi), що необхiднi для
виконання умов цього договору (у тому числi, для вiдкриття i закритгя РахунItа, здiйснення операцiй
за ним, визначення мети таких операцiй, встановлення iдентифiкацiйних даних кiнцевих
бенефiцiарних власникiв (контролерiв) ВкладниItа тощо), iдентифiкацi.і. та верифiкацi.і. Вкладника,
вивчення ВItладниItа та уточнення iнформацi.і. про Вкладника, аналiзу та виявлення операцiй, що

пiдлягають фiнансовому монiторингу, а також iншi документи та iнформацiю (вiдомостi), що
необхiднi Банку для належного виконання вимог чинного законодавства Укра.і.ни, у тому числi, у
сферi запобiгання та протидi.і. легалiзацi.і. (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,

фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження збро.і. масового знищення.
6.3.3.

Користуватися грошовими і{оштами, що облiковуються на Рахунку.

6.3.4.

Змiнювати номер Рахунка в односторонньому порядку.

6.3.5.

Закрити Рахунок у випадках, визначених чинним за1{онодавством Укра.і.ни та/або цим

договором.
6.4.

Банк зобов'язусться:

6.4.1.
Сво€часно та належним чином виконувати вимоги чинного законодавства Укра.і.ни та
умови цього договору, у тому числi щодо вiдкритгя i закрипя Рахунка, здiйснення операцiй за ним,
внесення i повернення Вкладу, iдентифiкацi.і. i верифiкацi.і. Вкладника.

6.4.2.
Вiдкрити Вкладнику Рахунок за умови отримання ycix необхiдних доItументiв,
визначених вимогами чинного заItонодавства Укра.і.ни, у тому числi нормативно-правовими актами
Нацiонального банку Укра.і.ни.
6.4.3.
Прийняти вiд Вкладника Вклад шляхом його зарахування на Рахунок.
6.4.4.
Нараховувати та виплачувати проценти на Вкjlад у розмiрах та порядку, що

встановленi цим договором.
6.4.5.
Повернути Вклад (частину Вкладу) у порядку, що встановлений цим договором та
чинним законодавством Укра.і'ни.
6.4.6.
Не розголошувати iнформацiю щодо Вкладника, Рахунка та здiйснених за Рахунком
операцiй, що стала вiдома Банку у зв'язку iз укладенням цього договору i мiстить банкiвську
та€мницю, за винятком випадкiв, визначених чинним законодавством Укра.і.ни.
6.4.7.
Надавати Вкладнику виписки про стан Рахунка (на вимогу Вкладника).

7.
Вiдповiдальнiсть Сторiн
7.1.
За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором Сторони несуть
вiдповiдальнiсть згiдно з умовами, що визначенi цим договором.
7.2.
У разi невиконання або несвоечасного виконання Банком сво.і.х зобов'язань за цим
договором, Банк сплачу€ Вкладнику пеню у розмiрi 0,02 % вiд суми вiдповiдних невиконаних або
несвоечасно виконаних зобов'язань за кожен день прострочення.
7.3.

У всiх випадItах збитки та майнова шкода, завданi будь-якою iз Сторiн iншiй Сторонi

невиконанням або несво€часним виItонанням зобов'язань за цим договором, не вiдшItодовуються.
7.4.
Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим договором у випадках набуття чинностi нормативно-правовими актами та/або

вчинення органами державно.і. влади дiй, якi забороняють, унеможливлюють тощо виконання або
належне виконання таких зобов'язань.
8.
ОбставинII непереборно-]. сили
8.1.
Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим договором у разi виникнення пiсля набутгя ним чинностi поза волею Сторiн

обставин непереборно.і. сили, якi призвели до невиконання або неналежного виконання Сторонами
сво.і.х зобов'язань за цим договором. Обставинами непереборно.і. сили вважаються, зокрема, такi
надзвичайнi та невiдворотнi обставини: збройний конфітiкт, вiйськовi дi.і., оголошена вiйна, акти
тероризму,. безлади, заколоти, повстання, масовi заворушення, введення комендантсько.і. години,
експропрiацiя, реItвiзицiя, протиправнi дi.і. третiх осiб, пожежа, вибух, тощо, а також вишиканi

винятковими погодними умовами i стихiйним лихом, а саме: епiдемiя, сильний шторм, циклон,
ураган, торнадо, буревiй, повiнь, нагромадження снiгу, ожеледь, град, заморозки, землетрус,
б+1искавка, пожежа, посуха, просiдання i зсув грунту, iншi стихiйнi лиха тощо.

8.2.
Сторона, що не може виконува" зобов'язання за цим договором унаслiдок дi.і.
обставин непереборно.і. сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 7 (семи) календарних днiв, наступних

за днем .і.х виникнення, письмово повiдомити про це iншу Сторону. Таке повiдомлення повинно
мiстити данi про характер обставин, а також оцiнку .і.х впливу на можливiсть виконання Стороною
сво.і.х зобов'язань за цим договором.
8.3.
Якщо Сторона своечасно не повiдомить про настання обставин непереборно.і. сили, то
вона не може посилатися на .і.х дiю, крiм тих випадкiв, коли самi обставини перешкоджають

вiдправленню такого повiдомлення.
8.4.

доказом виникнення обставин непереборно.і. сили та строку .і.х дi.і. € вiдповiднi

документи, якi видаються Торгово-промисловою палатою Укра.і.ни або iншими вiдповiдними

компетентними органами, особами.
8.5.
У разi настання обставин непереборно.і. сиtlи, строк виконання Сторонами зобов'язань
за цим договором продовжу€ться на строк дi.і. таких обставин.
8.6.

У разi, якщо строк дi.і. обставин непереборно.і. сиj]и продовжу€ться понад 30 (тридцять)

календарних днiв, кожна iз Сторiн мае право розiрвати цей договiр в односторонньому порядку
шляхом надiстIання iншiй Сторонi повiдомлення про це.

9.
Законодавство. Урегулювання спорiв
9.1.
Положення цього договору пiдпадають пiд дiю чинного законодавства Укра.і.ни i
тлумачаться згiдно з ним. З ycix питань, що не врегульованi цим договором, Сторони керуються
чинним законодавством Укра.і'ни.
9.2.

Усi спори i розбiжностi, що можуть виникнути мiж Сторонами у ходi реалiзацi.і. цього

договору вирiшуються шляхом переговорiв. Якщо cnip неможливо вирiшити шляхом переговорiв, вiн
вирiшуеться в судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору у
порядку, визначеному чинним законодавством Укра.і.ни.
10.
Загальнi умови
10.1.
Цей договiр набува€ чинностi у день його пiдписання уповноваженими
представниками Сторiн, а таItож скрiплення пiдписiв вiдбитками печаток обох Сторiн.
10.2.
Цей договiр дiе до 3l.12.20l9 року та в будь-якому випадку до повного виконання
Сторонами сво.і.х зобов'язань за ним.
10.3.
Будь-якi змiни та доповнення до цього договору можуть бути внесенi тiльки за згодою

Сторiн, якщо iнше не встановлено цим договором.
10.4.
Усi додатковi угоди та додатки до цього договору с його невiд'емними частинами.
10.5.
Вкладник не може передавати (вiдступати) сво.і. права та обов'язки за цим договором
третiм особам без попередньо отримано.і. письмово.і. згоди Банку на таItе передання (вiдступлення).

10.6.
Повiдомлення, iнформацiя та документи, що надсилаються однi€ю Стороною iншiй
Сторонi згiдно з цим договором, повиннi надсилатися у письмовiй формi в один iз таких способiв: з
врученням пiд пiдпис уповноваженого представника Сторони-адресата, засобами систем
дистанцiйного обслуговування („Клi€нт-Банк", „Епtег ЕХ1М®" тощо), рекомендованими листами з

повiдомленням про вручення на адресу Сторони-адресата, зазначену у цьому договору (iз
дотриманням вiдповiдних процедур при доставцi).
10.7.

У разi закритгя Рахунка, цей договiр вважаеться розiрваним з моменту закритгя

Рахунка (за умови вiдсутностi невиконаних грошових зобов'язань за цим договором при закрипi
Рахунка). У разi наявностi невиItонаних грошових зобов'язань за цим договором при закрипi
Рахунка, цей договiр вважа€ться розiрваним з моменту виконання ycix таких грошових зобов'язань.
10.8.
Цей договiр укладено у двох примiрниках укра.і.нською мовою, що мають однакову
юридичну силу, по одному для кожно.і. зi Сторiн.
10.9.

Назви договору та його статей застосовуються виключно для зручностi та не

впливають на суть положень договору.
10.10.
ВктIадник пiдтверджуе те, що Банк повiдомив йому усю необхiдну iнформацiю, яку
згiдно з вимогами чинного законодавства Укра.і.ни слiд надавати при укладеннi договорiв банкiвського
вкладу.

10.11.
Сторони пiдтверджують те, що вони ознайомленi з усiма положеннями та умовами
цього договору, у тому числi зi сво.і.ми обов'язками та необхiднiстю .і.х належного i сво€часного
виконання, заперечення щодо них у Сторiн вiдсутнi. Цей договiр Сторонами прочитаний, вiдповiда€
•і.х намiрам та досягнутим домовленостям, що засвiдчу€ться пiдписами уповноважених представникiв

Сторiн, що дiють з повним розумiнням предмета та змiсту договору.
10.12.
Банк може розiрвати цей договiр в односторонньому порядку та закрити Рахунок,
якщо виникнуть пiдстави для вiдмови вiд пiдтримання з Вкладником дiлових вiдносин, зокрема у
випадку встановлення Вкладнику неприйнятно високого ризику за результатами оцiнки чи переоцiнки
ризиItу чи ненадання Вкладником необхiдних для його вивчення документiв чи iнформацi.і.
(вiдомостей), а також в iнших випадках, встановлених положеннями чинного заItонодавства Укра.і.ни.
Про розiрвання договору Банк повiдомля€ Вкладника не пiзнiше нiж за 45 (сорок п'ять) календарних
днiв до дати його розiрвання i3 зазначенням у повiдомленнi причин, що надають йому право на таке
односторонн€ розiрвання цього договору, та дати його розiрвання.
11.

Реквiзити та пiдписII Сторiн

Банк

Вкладник

ПАТ <державний експортно-iмпортний

Одеський державний екоjтогiчний уI[iверсіIтет

банкУкра.і.ни»,

адреса мiсцезнаходження: 65016, м. Одеса, вул.

03150,м.Ки.і.в,вул.Антоновича,б127,

Львiвська,15

Код банку 322313, СдРПОУ ООО32112,

адреса для листування: 65016, м. Одеса, вул.

Платник податку на прибуток на загальних
умовах'
ФiіIiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Одесi,

Львiвська,15

65009, м. Одеса, вуtl. Черняховського, 8,

казначейською службою у м. Ки€вi
МФО 820172

код платника податкiв
згiдно з €дРПОУ О9805053,

Код €дРПОУ 26134086
р/р 35223232014940, вiдкритий державною

тел.: (0482) 32-67-61

Код банку 322313
тел.: 785-90-14,

факс: 746-65-59
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