ТИПОВИЙ ДОГОВІР
Затверджено Рішенням Правління
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
Протокол №2020-15 від 24.07.2020р.
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ №БД - ________
м. Київ

________________ року

ДОВІРИТЕЛЬ: _______________________________________________, _________________, з однієї сторони,
та
ПОВІРЕНИЙ: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що є платником податку на прибуток на загальних умовах за
ставкою, встановленою в Податковому Кодексі України, та, у відповідності до свого Статуту, має повні права і повноваження для підписання та
виконання умов цього Договору (Ліцензія видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення брокерської діяльності
серія АД №075833 від 07.09.2012р., безстрокова), в особі Голови Правління Кравченка Петра Івановича, який діє на підставі Статуту, з другої
сторони (надалі разом - “Сторони”), уклали цей Договір доручення №_______________ від ___________ року (надалі - “Договір”) про наведене
нижче:
1. Предмет Договору
1.1. Повірений надає Довірителю посередницькі послуги з продажу/купівлі цінних паперів від імені, за дорученням та за рахунок Довірителя,
зазначених нижче цінних паперів (надалі – “ЦП”):
Вид ЦП
Емітент ЦП
Код за ЄДРПОУ Емітента
Код ISIN
Форма існування ЦП
Номінальна вартість ЦП
Кількість ЦП
Загальна номінальна вартість ЦП
Договірна вартість одного ЦП
Договірна вартість пакету ЦП
1.2. Загальна вартість ЦП становить __________________________________, без ПДВ (надалі - “Вартість ЦП”).
1.3. Умови виконання Договору:
1.3.1. Тип наказу – стоп-замовлення на продажу/купівлі цінних паперів (продати за обумовленою ціною в межах терміну дії замовлення);
1.3.2. Умови виконання – виконати в повному обсязі або відмінити;
1.3.3. Місце укладання Договору купівлі-продажу ЦП, укладеного на виконання цього Договору, – позабіржовий ринок;
1.3.4. Спосіб проведення розрахунків за Договором купівлі-продажу ЦП - без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;
1.4. Усі дії, пов'язані з розрахунками за Договором купівлі-продажу ЦП, здійснюються самостійно (без участі Повіреного) між Довірителем та
Покупцем, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Довірителя до __________________.
1.5. Перереєстрація прав власності на ЦП здійснюється самостійно (без участі Повіреного) між Довірителем та Покупцем в системі
депозитарного обліку, згідно чинного законодавства України до _____________________.
2. Права та обов’язки Повіреного
Повірений зобов’язується:
2.1. Виконати доручення Довірителя на умовах та в термін, визначені цим Договором.
2.2. Негайно повідомити Довірителя про виникнення обставин, що перешкоджають укладенню угоди на умовах, запропонованих Довірителем.
2.3. Після виконання Сторонами зобов’язань, що передбачені Договором купівлі-продажу ЦП, підписати зі своєї сторони Актом прийманняпередачі наданих послуг до цього Договору.
Повірений має право:
2.4. Відступити від вказівок Довірителя лише за письмової згоди останнього.
2.5. Без письмової згоди Довірителя, Повірений має право відступити від вказівок Довірителя, якщо за обставин справи це необхідно в
інтересах Довірителя і Повірений не мав можливості попередньо запитати Довірителя або в термін 5 (п’яти) календарних днів не отримав відповіді
на свій запит.
3. Обов’язки та права Довірителя
Довіритель зобов’язується:
3.1. Забезпечити виконання даного ним доручення Повіреному, шляхом постачання ЦП у системі депозитарного обліку України на ім’я
Покупця згідно Договору купівлі-продажу ЦП, укладеного на виконання цього Договору./ Забезпечити виконання даного ним доручення
Повіреному, шляхом перерахування Довірителем грошових коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Продавця.
3.2. Сплатити Повіреному винагороду в розмірі та в термін, визначені Договором.
3.3. Нести відповідальність за виконання умов Договору купівлі-продажу ЦП, укладеного на виконання цього Договору.
Довіритель має право:
3.4. На одержання повної і своєчасної інформації про хід виконання його доручення.
3.5. На відшкодування збитків у разі невиконання або неналежного виконання Повіреним своїх обов’язків по відношенню до Довірителя, що
сталось з вини Повіреного.
4. Винагорода Повіреного
4.1. Винагорода Повіреного за надання послуг згідно цього Договору становить _________________________), без ПДВ (надалі “Винагорода”).
4.2. Оплату послуг слід здійснити: на рахунок №_______________________ в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», МФО 380106, з призначенням
платежу: “Комісійна винагорода згідно Договору доручення №________________ від __________________, Без ПДВ”.
4.3. Право на плату Повірений отримує після виконання цього Договору, що підтверджується Актом приймання-передачі наданих послуг до
цього Договору.
5. Гарантії та відповідальність Сторін
5.1. Довіритель гарантує, що:
- він є законним власником ЦП, має всі необхідні юридичні права для їх передачі і ніяка третя сторона не має жодних претензій щодо будь-яких
операцій з ЦП. ЦП не перебувають під арештом. Довіритель не передав, не заставив, не надав (і не зробить жодну з наведених вище операцій
протягом дії цього Договору) ЦП або права на них нікому, крім Покупця.
- підписання та виконання Довірителем даного Договору не призведе до порушень чинного законодавства України.
5.2. Повірений гарантує, що
- підписання та виконання Повіреним даного Договору не призведе до порушень чинного законодавства України.
5.3. У разі порушення однією зі Сторін своїх зобов’язань за цим Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні завдані в
зв’язку з порушенням збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.4. Всі суперечки між Сторонами по цьому Договору вирішуються шляхом переговорів між ними, а у випадку недосягнення згоди протягом 10
(десяти) робочих днів - у відповідному господарському суді відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.5. Всі спори та суперечки, що виникають в процесі виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
5.6. У разі недосягнення Сторонами згоди усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього Договору (правочину), у зв'язку з
ним, або витікають з нього, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному
вирішенню згідно чинного законодавства України.
6. Умови конфіденційності

6.1. Будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам, крім
випадків, коли цього вимагають норми чинного законодавства України, або у випадках, коли відповідна інформація може бути розголошена
професійним радникам Сторін.
7.Форс-мажорні обставини
7.1. Жодна з Сторін не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов’язань по цьому
Договору, якщо зазначене невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зумовлені виникненням та/або дією обставини непереборної сили
(форс-мажорні обставини). Під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладення Договору
незалежно від волі і бажання Сторін (Сторони), наприклад: дія природних стихій і катаклізмів, війна, безпорядки та інше, заборони і обмеження, які
витікають з документів нормативного і ненормативного характеру органів державної влади і управління.
7.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно, але не пізніше 3-х (трьох) банківських днів з дати, коли
стало відомо бо мало стати відомо про настання таких обставин, в письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про
їх наслідки, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами.
Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим державним органом.
7.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Сторони про настання форс-мажорних обставин веде до втрати права посилатись на такі
обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.
8. Заключні положення
8.1. Повірений має право вимагати від Продавця /Покупця (далі – Клієнта) документи і відомості, передбачені Законом України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» та/або з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, та в разі неотримання
запитуваної інформації від Клієнта протягом зазначеного Повіреним строком, Повірений залишає за собою право відмовити Клієнту в
обслуговуванні. У випадку відмови Повіреного від обслуговування Повірений повідомляє Клієнта, шляхом надсилання відповідного письмового
повідомлення.
8.2. Повірений має право відмовити у проведенні підозрілої фінансової операції.
8.3. Повірений має право відмовити в наданні послуг, якщо учасниками угоди з продажу/купівлі цінних паперів (прямо або опосередковано)
є:
1) особи та/або організації, які включено до переліку осіб включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або
стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - перелік осіб);
2) особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб;
3) особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або
організації, яких включено до переліку осіб.
8.4. Клієнт зобов'язаний надавати Повіреному на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов
Договору, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.
8.5. Всі зміни, доповнення і Додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженими
представниками Сторін і є невід`ємною частиною цього Договору.
8.6. Цей Договір набуває чинності з дати підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов’язань.
8.7. Реорганізація Довірителя не є підставою для зміни умов або припинення дії Договору. В разі реорганізації Довірителя всі права та
зобов’язання за Договором переходять до їх правонаступників, про що Сторони письмово повідомляють одна одну протягом 10 (десяти) днів,
наступних за днем реєстрації їх правонаступників в державних органах.
8.8. Цей Договір підписаний в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Довірителя, другий - у
Повіреного.
8.9. Зв’язок між Сторонами здійснюється таким шляхом: за допомогою телефонного зв’язку; за допомогою факсимільного зв’язку;
електронною поштою (E-mail); нарочним та іншим шляхом.
8.10. Відомості про засоби зв’язку між Сторонами:
Контактна особа Повіреного: Коваль А.О. тел. (044) 206-33-85, е-mail: kaa@tc-bank.com
8.11. Підписуючи цей Договір, Довіритель підтверджує, що йому надана актуальна на дату укладення Договору інформація про загальний
характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.
8.12. Підписанням цього договору Сторони підтверджують надання Повіреним вичерпної інформації, необхідної для укладення даного
Договору, щодо фінансової послуги, що є предметом цього Договору. Сторони підтверджують, що інформація, передбачена частиною другою статті
12 Закону України «Про фінансові послуг та державне регулювання ринків фінансових послуг» Довірителем отримана.
До такої інформації, в тому числі, відносяться дані про: вартість цієї послуги, умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість,
порядок сплати податків і зборів в результаті отримання фінансової послуги; правові наслідки та порядок здійснення розрахунків внаслідок
дострокового припинення надання фінансової послуги; реквізити органу, який здійснює державне регулювання (Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30, сторінка у мережі Інтернет: http://www.ssmsc.gov.ua/); розмір винагороди
фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами; Інформація, що була надана
Покупцю та Продавцю, забезпечила правильне розуміння ними суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.
Інформація, що була надана Довірителю, забезпечила правильне розуміння ними суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування
її придбання.
9. Адреси, реквізити та підписи Сторін
Довіритель:

Повірений:
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
01103, Україна, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7
п/р UA853801060000000000002901001, в АТ «БАНК ТРАСТКАПІТАЛ»
Код Банку (МФО) 380106
Ідентифікаційний код 26519933
Голова Правління
_____________________________________ /Кравченко П.І.
М.П.

АКТ
приймання-передачі наданих послуг
до Договору доручення №_____________ від _____________ року
м. Київ

__________________ 2020 року

ДОВІРИТЕЛЬ: ______________________________________________, що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та
існуючою за законами України, є резидентом і суб‘єктом податку на прибуток, сплачує цей податок на загальних підставах за ставками, зазначеними
у Податковому Кодексі України, в особі ____________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
ПОВІРЕНИЙ: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що є платником податку на прибуток на загальних умовах за
ставкою, встановленою в Податковому Кодексі України, та, у відповідності до свого Статуту, має повні права і повноваження для підписання та
виконання умов цього Договору (Ліцензія видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення брокерської діяльності
серія АД №075833 від 07.09.2012р., безстрокова), в особі Голови Правління Кравченка Петра Івановича, який діє на підставі Статуту, з другої
сторони (надалі разом - “Сторони”), склали та підписали даний Акт про наведене нижче:
1. Відповідно до умов Договору доручення №__________________ від ______________року Повірений уклав Договір купівлі-продажу
цінних паперів №__________________ від ______________року на купівлю цінних паперів (далі ЦП), що вказані нижче:
Вид ЦП
Емітент ЦП
Код за ЄДРПОУ Емітента
Код ЄДРІСІ
Код ISIN
Форма існування ЦП
Номінальна вартість ЦП
Кількість ЦП
Загальна номінальна вартість ЦП
Договірна вартість одного ЦП
Договірна вартість пакету ЦП
2. Загальна вартість ЦП становить __________________________________, без ПДВ.
3. Даним Актом Сторони засвідчують, що Договір доручення №__________________ від ______________ року виконаний Повіреним в
повному обсязі, робота Повіреного прийнята Довірителем без претензій та/або застережень.
4. Довіритель зобов’язаний, протягом 10-ти (десяти) банківських днів з дати підписання цього Акту, сплатити комісійну винагороду, що
становить ________________________, без ПДВ, на рахунок Повіреного у форматі IBAN ____________________ в АТ «БАНК ТРАСТ – КАПІТАЛ»,
МФО 380106, згідно умов Договору доручення № №__________________ від ______________року.
5. Сторони виконали умови Договору доручення № №__________________ від ______________ року та претензій одна до іншої не мають.
6. Даний Акт складено в 2-х (двох) примірниках, по одному для кожної із Сторін.
7. Адреси, реквізити та підписи Сторін

АТ «БАНК ТРАСТ – КАПІТАЛ»
01103, Україна, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7
п/р UA853801060000000000002901001,
в АТ«БАНК ТРАСТ – КАПІТАЛ»
Код Банку (МФО) 380106
Ідентифікаційний код 26519933
Голова Правління
_____________________________________/
М.П.

_____________________________________ /Кравченко П.І.
М.П.

