Додаток 3
Договір про внесення змін та доповнень № ___
до Договору надання банківської послуги
«Овердрафт на поточний рахунок для фізичних осіб-підприємців сегменту малого бізнесу»
№ ___ від «__» ______ 20__ року
м. __________

«__» _______ 20__ року

(преамбула для підписання договору за одним підписом зі сторони Банку)
Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК», надалі - Банк, в особі ________________________,
який діє на підставі довіреності № ____ від ___, з однієї сторони, та фізична особа – підприємець
_____________, надалі - Позичальник, з іншої сторони, надалі – Сторони, уклали даний Договір про
внесення змін та доповнень № ___(надалі – «Договір») до Договору про надання банківської послуги
«Овердрафт на поточний рахунок для фізичних осіб-підприємців сегменту малого бізнесу» №_____ від
«__» ______ 20__ року (надалі – «Договір про надання овердрафту») про наступне:
(преамбула для підписання договору двома підписами зі сторони Банку)
Акціонерне товариство “ПРАВЕКС БАНК”, далі – БАНК, в особі _______________________,
яка(ий) діє на підставі ____________________, та в особі ________________________, яка(ий) діє на
підставі _________________________________, з однієї сторони, та фізична особа – підприємець
_______________________, надалі – Позичальник, з іншої сторони, далі разом – Сторони, уклали даний
Договір про внесення змін та доповнень № ___(надалі – «Договір») до Договору про надання банківської
послуги «Овердрафт на поточний рахунок для фізичних осіб-підприємців сегменту малого бізнесу»
№_____ від «__» ______ 20__ року (надалі – «Договір про надання овердрафту») про наступне:
1. Сторони домовились внести до Договору про надання овердрафту наступні зміни та
доповнення:
1.1. Продовжити строк користування Овердрафтом до «__» _________ 20__р.
та/або
1.1. Встановити розмір процентної ставки за користування Овердрафтом ____% (річних),
починаючи з «__» _______ 20__ року.
1.2. Викласти пункт 1.4. Договору про надання овердрафту у наступній редакції:
«1.4. Відповідно до положень цього Договору та Правил, Банк надає Позичальнику у тимчасове
користування на умовах, передбачених цим Договором та Правилами, грошові кошти у вигляді
Овердрафту (надалі – «Овердрафт») шляхом надання Позичальнику можливості сплати з його поточного
рахунку UA____________________, відкритого в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (надалі – «поточний рахунок
Позичальника»), згідно з його розрахунковими документами суми, що перевищують залишок на такому
рахунку, але в межах визначеного цим Договором Ліміту Овердрафту (далі – «Ліміт Овердрафту») з
наступними параметрами:
1.4.1.

Максимальний Ліміт Овердрафту

____________ грн.

1.4.2.

Ліміт Овердрафту

____________ грн.

1.4.3

Кінцева дата строку користування Овердрафтом

01/__/20__

1.4.4

Процентна ставка за користування Овердрафтом

_______ % річних

1.4.5

Строк безперервного користування Овердрафтом

30 календарних днів

1.4.6

Затверджений середньомісячний Чистий Кредитовий
Оборот

__________ грн.

1.4.7

Величина
(процент)
від
затвердженого
середньомісячного Чистого Кредитового Обороту для
визначення Максимального Ліміту Овердрафту

______ %

Від Банку________________

Позичальник _________________

1.4.8

Дата сплати процентів за користування Овердрафтом

01 число кожного
наступного місяця

2. Інші умови Договору про надання овердрафту залишаються без змін.
3. Даний Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
примірнику для кожної Сторони.
4. Даний Договір є невід’ємною частиною Договору про надання овердрафту з дати його укладення
Сторонами.
5. Даний Договір набуває чинності з дати його укладення Сторонами та діє протягом строку дії
Договору про надання овердрафту.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
БАНК

ПОЗИЧАЛЬНИК

АТ “ПРАВЕКС БАНК”

Фізична особа - підприємець
________________
Дата та номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань___________________
Адреса реєстрації: м._______,
_____________.

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2,

К/р UA813000010000032006102801026 в НБУ,
МФО 300001
Код платника податків згідно ЄДРПОУ 14360920
Індивідуальний податковий номер 143609226650
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
№ 100247754
Електронна адреса:
Тел.:
__________________
(підписи)
М.П.

Від Банку________________

П/р UA__________________
в АТ «ПРАВЕКС БАНК»
МФО380838
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків ___________
Електронна адреса:____________________
Тел.:

(прізвище та
ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Позичальник _________________

