ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ – КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК»

Додаток 11.2.

ЗМІНИ № ____ від _____________р.
ДО ЗАЯВИ НА ПРИЄДНАННЯ №_____________ від _____________р.
до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів
юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв – клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК» (ДКБО СГ)
(ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ГАРАНТІЇ)
Клієнт Банку/Принципал
В особі (для юридичних осіб)
Який діє на підставі (для юридичних осіб)
Місцезнаходження (юридична адреса)
Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер платника податків
Прошу внести зміни до умов ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ГАРАНТІЇ з __.___.201___р, а саме:
Вказати параметр договору який змінюється або додається
до договору *

Інші умови Заяви на приєднання №____________ від________________ залишити без змін.
Цей Додаток до Заяви є невід’ємною частиною Заяви, складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із Сторін

БАНК
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК»
(реквізити вказані в розділі «РЕКВІЗИТИ БАНКУ» ДКБО СГ)

КЛІЄНТ **
_________________________________
IBAN _________________у АТ "АБ "РАДАБАНК"
___________________(ПІБ)

В особі (ПІБ, посада)_________________________
який діє на підставі_(статут, довіреність)______________
___________________
(підпис)

Тел.______________ Email_______________

___________________
(ПІБ)

м.п.

Посадові особи Клієнта ідентифіковані, підписи підтверджую.
__________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

________________________________
(ПІБ)

*У разі необхідності внести більше умов що змінюються або додаються – додати строку згідно кількості параметрів
які змінюються або додаються
**Підписом Клієнта підтверджується отримання другого екземпляру ДКБО СГ та ознайомлення з тарифами банку.
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Додаток 11.2.

Додаток 1
ЗМІНИ №___ до БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ № _____
від «___» __________ 201___ року

м. Дніпро

«___» ___________ 201__ року

Повідомляємо про внесення змін до умов БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ № ______ від «____» ___________ 201___ року, а саме:
1.

Викласти (вказати пункт/абзац) тексту гарантії у новій редакції*:

Всі інші умови БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ № ______ від «____» ___________ 201___ року залишаються без змін
Гарантія складена в м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 5.
Електронний цифровий підпис накладений у програмному комплексі «M.E.Doc» (My Electronic Document) та може бути перевірений
на офіційному сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України за посиланням http://czo.gov.ua/verify.
Ця Гарантія підпадає під дію і трактується відповідно до чинного законодавства України.

Вказати посаду посадової особи Банку

ЕЦП

(____________)

*У разі необхідності внести більше умов що змінюються або додаються – додати строку згідно кількості параметрів які
змінюються або додаються

