
СТОРОНА 1 /Банк  

____________________ (____________________) 

            (підпис) М.П.  

СТОРОНА2/Клієнт  

___________________(____________________) 

            (підпис) М.П.  

 

 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР №_____ 

до Договору-заяви на приєднання до Правил (договірних умов)  

відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, що передбачають використання спеціальних платіжних 

засобів,  для здійснення операцій по зарахуванню виплат підприємством  
№ _____________________ від ____________________ 

 

м. _________                                                                                                                                         «___» _______ 20__р. 

 

СТОРОНА 1. Юридична особа за законодавством України – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», Україна, 49054, м. Дніпро, пр. О.Поля, 46, ідентифікаційний код 21322127, к/р 

32001119101026 , Код Банку 300001, адреса для листування: _______________________________, телефон/факс: __________________, 

SWIFT-код: RADAUA2N, надалі за текстом – «Банк», від імені якого діє  ____________________, на підставі 

_______________________________, з однієї сторони, та 

СТОРОНА 2.  

Найменування клієнта: ______________________________,  адреса: _______________________, телефон: ____________________,  

поточний рахунок № в ______________________ Код банку _______,  ідентифікаційний код, в особі _______________________________ 

, що діє на підставі ___________________________________ Свідоцтво платника ПДВ № ______________, Індивідуальний податковий 

номер платника податку на додану вартість _______________ надалі за текстом «Клієнт», з іншої сторони, надалі разом іменовані – 

«Сторони» (окремо – «Сторона»),  

які «___» ____________ ______ р. уклали між собою Договір-заяву на приєднання до Правил (договірних умов) відкриття поточних 

рахунків на користь фізичних осіб, що передбачають використання спеціальних платіжних засобів,  для здійснення операцій по 

зарахуванню виплат підприємством №_________ (далі – Договір-заява та Правила), домовились про таке:  

 

Керуючись п.5.3. Правил, Сторони погодились внести зміни до тарифів, що встановлені Клієнту відповідно до Договору-заяви, а 

саме викласти пункти Тарифів на банківські послуги за  

Розрахункове обслуговування платіжних карток для виплати заробітної плати та інших виплат  викласти в наступній редакції: 

№ Найменування 

послуги 

Тип картки, тариф Термін оплати   Примітки  

 Maestro MC Standard Debit   

1    

      

 

В іншій частині тарифного пакету (що не змінена цією додатковою угодою) тарифний пакет залишається без змін.   

 

2. Цей Додатковий договір до Договору-заяви складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по примірнику 

для кожної із Сторін. 

3. Додатковий договір є невід’ємною частиною до Договору-заяви та набуває чинності з ХХ.ХХ.20ХХ р. / дати її укладення.     

 
 

ОТРИМАНО: 

 

   

(посада) (підпис) (дата) 

 

 

 


