
 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Протокол Правління  

від   24.11.2022 № 24/11/2022   

 
(типова форма для фізичних осіб) 

                 

 

Додатковий договір № ________ 

до Договору №  _____________ банківського вкладу  «МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ» 

 

м.Київ                                                                                                           «___» _____________20___ р. 
 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (скорочене 

найменування - АТ «ЄПБ»), в особі ___________________________________________________________, 
                            (посада, ПІБ представника Банку) 

який (яка) діє на підставі ___________________________________________________________________, 
                                            (документ, який підтверджує повноваження представника Банку) 

іменований далі – «Банк», з однієї сторони, та 

Фізична особа _____________________________________________________________________________ 
                                                                                      (ПІБ фізичної особи) 

паспорт_________________виданий ___________________________________________ (дата,  орган видачі),             

реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________, який (а) проживає за адресою: 

___________________________________________, іменований далі – «Вкладник», з другої сторони, 

уклали цей Додатковий договір № __ до Договору № ____ банкiвського вкладу «МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ»  

(далі – Договір) про наступне: 

 

1. Сторони домовились внести зміни до пункту 1.1 розділу 1 Договору банківського вкладу «МРІЇ 

ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ» № ___________  від____   (далі – Договір вкладу), виклавши його у такій редакції: 

«1.1. Вкладник розміщує на вклад, а Банк залучає від Вкладника грошові кошти (далі – Вклад) у сумі      

_______(цифрами)(_______________________) (словами)___________ (назва валюти)  на відкритий у 

Банку вкладний рахунок  №___________________ (далі – Вкладний рахунок) та зобов'язується на умовах 

і в порядку, встановлених цим Договором, виплачувати Вкладникові проценти з розрахунку 

______%_(_______________) процентів річних та додатковий бонус у розмірі  

______%_(_______________) процентів річних, отриманий Вкладником згідно з умовами Правил 

проведення  акційних заходів  до Дня Святого Миколая та новорічних свят для вкладників – фізичних 

осіб, затверджених Банком.» 

2.  Інші умови Договору вкладу не змінюються цим Договором, залишаються чинними у попередній 

редакції і Сторони підтверджують щодо них свої зобов’язання.  

3.  Цей  Договір є невід’ємною частиною Договору вкладу та набуває чинності з дати його підписання 

Сторонами. 

4.  Цей  Договір складено у двох оригінальних примірниках на паперових носіях, кожен із яких має 

однакову юридичну силу - по одному для кожної зі Сторін. 

5. Підписанням цього  Договору Вкладник підтверджує, що Банк надав йому підписаний зі сторони Банку 

оригінальний примірник змін до Договору. 
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6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

  

БАНК:  АТ «ЄПБ» 

Юридична адреса Банку: 

Місцезнаходження: 01024, місто Київ, бульвар  

Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51  

Код банку 377090  

Код за ЄДРПОУ: 36061927  

Вебсайт: https://europrombank.kiev.ua/  

Адреса електронної пошти: 

bank@europrombank.kiev.ua  

Телефон: 044-277-47-09  

Реквізити Відділення Банку: 

Найменування: 

Місцезнаходження:  

Номер телефону: 

 

 

 

/ ______________/__________________ /       
 (підпис)                 (прізвище, ініціали)       

 
М.П 
 

 

 

ВКЛАДНИК:  

ПІБ _______________________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: ________________________ 

Адреса місця проживання (для листування): 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт (серія, номер) ______________________, 

виданий  (дата, орган) ______________________ 

___________________________________________  

Адреса електронної пошти: __________________ 

Номер телефону: ________________________ 

 

 

/__________________/_______________________ 
     (підпис )                             (прізвище, ініціали) 

 

Примірник договору отримав _____________________________________________ 
                                                                                                        (підпис, прізвище, ініціали Вкладника)                                              

 

 

Договір оформив, справжність підпису Вкладника на цьому Договорі засвідчую 

________________  ____________________     _______________       __________________  
                  (посада)                      (прізвище, ініціали)                             (дата)                           (телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Правління                                                             Ликова Л.М. 
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