ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол
Правління
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
22.11.2016 №42

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ № БД-______
м. Київ

____________ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________» (код ЄДРПОУ _________),
платник податку на прибуток на загальних підставах згідно Податкового Кодексу України, в особі
_________________________, який діє на підставі ______________, надалі іменується – «Довіритель», з однієї
сторони,
або (якщо клієнт – фізична особа)
_________________ _______________________ (ПІБ), (паспорт серії _____№ ________ виданий
____________________ __.__._____ р.), надалі іменується – «Довіритель», з однієї сторони, та
( якщо клієнтом є торговець, то вказується серія, номер, дата видачі та строк дії його ліцензії на
відповідний вид діяльності)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» (скорочене найменування - АТ «АЛЬПАРІ
БАНК»), (Ліцензія Національного банку України №266 від 26.10.2012 р., Ліцензія Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) серія АЕ №286678 від 15.10.2013 р. строк дії ліцензії
необмежений), код за ЄДРПОУ 38377143, що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та
існуючою за законодавством України, платник податку на прибуток на загальних підставах згідно
Податкового Кодексу України, в особі ______, який діє на підставі ____, з іншої сторони, в подальшому –
«Повірений», що разом іменуються як «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей договір про
нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Повірений зобов’язується від імені та за дорученням Довірителя за обумовлену винагороду укладати
в інтересах Довірителя угоди щодо купівлі/продажу наступних цінних паперів (далі – ЦП) з
Продавцем/Покупцем на умовах, зазначених в п. 1.2. цього договору:
Вид, тип та форма випуску ЦП
Найменування Емітента ЦП
Ідентифікаційний код Емітента за ЄДРПОУ
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN)
Форма існування ЦП
Номінальна вартість 1 (одного) ЦП
Кількість ЦП, штук
Загальна номінальна вартість ЦП, грн.
Загальна вартість ЦП, грн.
Спосіб проведення розрахунків
Місце виконання договору

1.2. Основні умови укладання угоди щодо купівлі ЦП:
1.2.1. Передача прав власності на ЦП здійснюється в депозитарній установі.
1.2.2. Всі дії щодо перереєстрації прав власності на ЦП здійснюються до __________.
1.2.3. Розрахунки між Покупцем та Продавцем ЦП повинні бути здійснені ________.
1.3. Фактом виконання цього договору є підписання акту виконання договору з розшифровкою
винагороди Повіреного.
2. Розмір винагороди та розрахунки по договору
2.1. Довіритель сплачує Повіреному винагороду в сумі ______ (_____ грн. ____ коп.), без ПДВ, шляхом
перерахування зазначеної суми на рахунок Повіреного № 651360000001 в АТ «АЛЬПАРІ БАНК», м.
Київ, код банку 380894, не пізніше 5-ти банківських днів з моменту укладення договору.

3. Обов’язки сторін
3.1. Повірений зобов’язується:
3.1.1. Укладати від імені Довірителя угоди по купівлі-продажу цінних паперів.
3.1.2. Повідомляти Довірителю, на його вимогу, всі відомості про хід виконання цього Договору.
3.1.3. Виконувати цей Договір на умовах, найбільш вигідних для Довірителя.
3.1.4. У випадку прийняття уповноваженим органом торговця цінними паперами рішення про припинення
діяльності з торгівлі цінними паперами, торговець зобов'язаний письмово повідомити про це іншу сторону
протягом 10 днів з дати прийняття такого рішення.
3.2. Довіритель зобов’язується:
3.2.1. Надавати Повіреному відомості і документи, необхідні для виконання цього Договору.
3.2.2. Дотримуватися умов п. 2.1 цього Договору.
3.3. Повірений має право:
3.3.1. Відмовити в проведенні операцій з купівлі – продажу цінних паперів, в разі не виконання
Довірителем умов п.3.2.2. цього Договору.
3.3.2. Відмовити в проведенні операцій з купівлі - продажу цінних паперів, в разі якщо вбачає наявність
ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку.
3.4. Довіритель має право:
3.4.1. Вимагати документального підтвердження додаткових витрат сплачених Повіреним, при виконанні
умов цього Договору.
4. Відповідальність сторін
4.1. У випадку прострочення виконання Довірителем зобов’язань, зазначених у п. 2.1 цього договору,
Довіритель сплачує Повіреному пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за
кожний день прострочення.
4.2. Сплата пені не звільняє винну сторону від виконання своїх зобов’язань по цьому договору.
4.3. При невиконанні одною із сторін своїх зобов’язань, інша сторона має право розірвати цей договір.
При цьому сторони компенсують понесені ними затрати.
5. Персональні дані
5.1. Я, Власник персональних даних (особа, уповноважена Стороною на підписання даного Договору),
повідомлений про мету обробки іншою Стороною, представником якої я не є, моїх персональних даних (будьяка інформація про Власника/ків персональних даних або інформація, що стосується Власника/ків
персональних даних, в тому числі, однак не виключно інформація щодо прізвища, імені, по батькові, даних,
які зазначені в паспорті (або дані, які зазначені в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного
номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи,
посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі – «Персональні дані»),
а саме: укладення, зміни, припинення договорів, виконання договорів, а також для здійснення дій, пов’язаних
із укладенням, зміною, припиненням та/або виконанням договорів, у тому числі шляхом здійснення прямих
контактів із Власником персональних даних за допомогою засобів зв’язку; надання третіми особами (особи, з
якими інша Сторона перебуває у договірних відносинах та/або члени материнської групи іншої Сторони,
надалі – «Треті особи») послуг іншій Стороні для виконання нею своїх функцій та/або для виконання
укладених з Стороною договорів; захист іншою Стороною своїх прав та інтересів,
Підписанням даного Договору Власник персональних даних надає іншій Стороні свою однозначну згоду на
передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, цією Стороною Персональних даних Третім особам, зміну,
знищення Персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про
захист персональних даних» від 01.06.2010 року (надалі – «Закон») та без необхідності надання Власнику
персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.
Підписанням даного Договору Власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений
про володільця Персональних даних, склад та зміст зібраних Персональних даних, права, передбачені
Законом, про мету збору Персональних даних та осіб, яким передаються його Персональні дані.
Укладенням цього Договору кожна із Сторін підтверджує що передача Персональних даних фізичних осіб,
які передаються від її імені іншій Стороні з вищезазначеною метою (надалі – «Інші власники персональних
даних») здійснюється з дотриманням вимог ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 12 Закону для обробки іншою Стороною їх
Персональних даних з вищевказаною метою.
Сторони погоджуються, що при підписанні, виконанні та/або у зв’язку з виконанням цього Договору одна
щодо іншої вони виступають «третіми особами» у розумінні статті 2 Закону.

6. Додаткові умови та заключні положення
6.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання сторонами та може бути припинений з
ініціативи:
6.1.1. Довірителя – протягом 10 робочих днів моменту одержання Повіреним повідомлення про
припинення договору. При цьому Довіритель зобов’язаний сплатити Повіреному винагороду за раніш
укладені угоди щодо виконання договору;
6.1.2. Повіреного – протягом 10 робочих днів з моменту одержання Довірителем повідомлення про
припинення договору.
6.2. Підписуючи цей Договір, Довіритель підтверджує, що йому надана актуальна на дату укладення
Договору інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.
6.3. Підписуючи цей Договір, Довіритель підтверджує, що йому надана актуальна на дату укладення
Договору інформація щодо фінансової послуги з торгівлі цінними паперами, а саме інформація, передбачена
частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг».
6.4. Всі спори, що можуть виникнути між сторонами, вирішуються шляхом переговорів. При недосягненні
згоди спір підлягає вирішенню у господарському суді.
6.5. Зв’язок між сторонами може здійснюватися по пошті та факсу. Факсові екземпляри договорів
визнаються сторонами як дійсні до моменту їх заміни оригінальними примірниками.
6.6. З питань, що не урегульовані цим договором, сторони керуються чинним Законодавством України, та
іншими нормативними актами, що регулюють ринок цінних паперів в Україні.
6.7. Цей договір складений у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: по одному для
Довірителя, Повіреного та Депозитарній установі.
7. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Довіритель
АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
Код за ЄДРПОУ: 38377143

Місцезнаходження (поштова адреса):
01033, м. Київ,
вул. Тарасівська, буд.19
Ліцензія Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку на
здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку – діяльності з
торгівлі цінними паперами
(брокерська діяльність) серія АЕ
№286678 від 15.10.2013 р. строк дії
ліцензії необмежений
Банківські
реквізити:
№
6513600000011 в АТ «АЛЬПАРІ
БАНК», код банка 380894
Тел./Факс: 0442871290
Адреса електронної пошти: _________
________________

Повірений
Фізична особа
Юридична особа
Прізвище, ім'я, по батькові (у разі Повне або скорочене найменування
наявності)
Серія і номер паспорта (або іншого
документа, що посвідчує особу), дата
видачі та орган, що його видав
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків (у разі відсутності
відповідно до законодавства - не
зазначається)
Адреса реєстрації:

Код за ЄДРПОУ: або
Номер реєстрації відповідно до
торговельного,
банківського
або
судового
реєстру
або
реєстру
місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної
особи: (для нерезидента)
Місцезнаходження:

Поштова адреса:

Поштова адреса:
Якщо клієнт – ТЦП:
Серія, номер, дата видачі та строк дії
ліцензії торговця на провадження
відповідного виду діяльності з ТЦП

Банківські реквізити:

Банківські реквізити:

Тел.: ________ Факс: _______
Адреса електронної пошти:

Тел.: ________ Факс: _______
Адреса електронної пошти:

