ДОГОВІР (БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ) КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (Б-Д)
№________________
м. Київ, Україна

«___» ___________201_ року

Назва Банку______________ (далі – «Продавець»), від імені та за рахунок якого на виконання договору доручення №________
від ______р. на продаж цінних паперів діє Назва ТЦП___________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______, місцезнаходження:
______________, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення брокерської діяльності серії _____________
№________від _____________ року, строк дії з _________ року необмежений,
(далі – «Повірений Продавця»), в особі Директора
_________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Назва ТЦП _____________, (далі – «Покупець»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______, місцезнаходження: ______________, ліцензія

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення __________ серії _____________ №________від _____________ року,
строк дії з _________ року необмежений, в особі Директора _________, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом далі пойменовані
«Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір (біржовий контракт) купівлі-продажу цінних паперів (далі – «Договір») на
фондовій біржі назва біржі, (далі – «Біржа»), за результатами відкритих торгів (аукціону), які були проведені ______________ року, про
наступне.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю цінні папери на умовах, передбачених цим Договором, а Покупець
зобов’язується прийняти у власність такі цінні папери та сплатити за них відповідну грошову суму. Предметом цього Договору є наступні
цінні папери (далі – «ЦП»):
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

Вид/тип/різновид/найменування ЦП, серія ЦП (за
наявності):
Форма випуску та існування ЦП:
Найменування емітента ЦП:
Номінальна вартість одного ЦП:
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП:
Ідентифікаційний код емітента за ЄДРПОУ (для
емітента нерезидента – номер реєстрації):
Кількість ЦП:
Ціна одного ЦП:
Загальна Ціна ЦП (сума біржового контракту):

1.2. Після повної своєчасної оплати Покупцем Загальної Ціни ЦП (суми біржового контракту) Біржа повертає Покупцю гарантійний внесок, що
був сплачений Біржі як одна із умов допуску до відкритих торгів (аукціону). Підставою для перерахування Біржею гарантійного внеску
Покупцю є отримання Біржею від Продавця чи Повіреного Продавця повідомлення (підтвердження) про проведення Покупцем повного
розрахунку за придбані ним на Відкритих Торгах (Аукціоні) ЦП відповідно до умов цього біржового контракту.

2.

УМОВИ ТА ТЕРМІН ОПЛАТИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

2.1. Спосіб проведення розрахунків за цим Договором - без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
2.2. Покупець не пізніше 3-х (трьох) робочих днів з дати укладання цього Договору перераховує Загальну Ціну ЦП, зазначену в пп. 1.1.9
п.1.1 цього Договору, на поточний рахунок Продавця, що вказаний в реквізитах Продавця в розділі 10 цього Договору.
2.3. Витрати, що пов’язані з перерахуванням платежів за ЦП, несе Сторона, яка здійснює платіж.
2.4. Сторони домовилися, що кожна із Сторін самостійно сплачує послуги депозитарної установи, в якій відкрито її рахунок у цінних паперах.
3.

УМОВИ, ПОРЯДОК, СТРОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦП ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ ТАКИХ ПРАВ

3.1. Права власності на ЦП, що є предметом цього Договору, переходять до Покупця з моменту зарахування ЦП на його рахунок у цінних
паперах в депозитарній установі.
3.2. Продавець протягом 3 (трьох) робочих днів з дати зарахування на його рахунок Загальної Ціни ЦП здійснює поставку ЦП зі свого рахунку
№ ______ в _________, рахунок депозитарної установи в Національному депозитарії України __________, на рахунок Покупця №
__________ в ____________, рахунок депозитарної установи в Національному депозитарії України _________________.
3.3. Покупець забезпечує отримання ЦП від Продавця на свій рахунок в цінних паперах (надає розпорядження про зарахування ЦП на свій
рахунок).
3.4. Перереєстрація права власності на ЦП здійснюється у системі депозитарного обліку цінних паперів.
4.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Продавець зобов’язаний:
4.1.1.
забезпечити передачу ЦП, що є предметом
Договором;

цього Договору, у власність

Покупця в строк та в порядку, що визначені цим

4.1.2.
надати Повіреному Продавця повідомлення (підтвердження) про отримання від Покупця повного розрахунку за придбані ним на
Відкритих Торгах (Аукціоні) ЦП відповідно до умов цього біржового контракту;
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4.1.3.
протягом 1 (одного) робочого дня з дати перерахування ЦП на рахунок Покупця в цінних паперах, визначений в п. 3.2 цього
Договору, надати Повіреному Продавця копію виписки з рахунку в цінних паперах, що підтверджує поставку ЦП.
4.2. Продавець має право:
4.2.1.

отримати Загальну Ціну ЦП у строк та в порядку, що визначені цим Договором.

4.3. Покупець зобов’язаний:
4.3.1.

сплатити Загальну Ціну ЦП в строк та в порядку, визначені цим Договором;

4.3.2.

забезпечити отримання ЦП, що є предметом цього Договору, від Продавця на свій рахунок в цінних паперах;

4.3.3.

на першу вимогу Повіреного Продавця надати йому всі та будь-які документи, які Повірений Продавця вважатиме за необхідне, що
підтверджують отримання всіх необхідних дозволів та виконання передбачених законодавством процедур для придбання ЦП за
цим Договором (зокрема, але не виключно – виконання всіх процедур, передбачених Законом України «Про акціонерні
товариства», отримання дозволів Антимонопольного комітету України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
тощо).

4.4. Покупець має право:
4.4.1.

отримати ЦП, що є предметом цього Договору, у власність в строк та в порядку, що визначені цим Договором.
5.

ГАРАНТІЇ СТОРІН

5.1. Продавець гарантує, що ЦП належать йому на праві власності та він має всі повноваження щодо розпорядження ними.
5.2. Сторони гарантують, що підписання та виконання ними цього Договору не призведе до порушень жодного чинного нормативноправового акта, судового рішення, що набрало законної сили на момент підписання даного Договору, а також не порушить прав третіх
осіб та жодного положення статуту кожної із Сторін або чинних правил та розпоряджень кожної Сторони, якщо такі є.
5.3. Сторони підтверджують і гарантують, що особи, які підписали Договір, мають всі необхідні повноваження укладати цей Договір.
6.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі порушення терміну оплати Загальної Ціни ЦП, що має наслідком припинення цього Договору, Покупець сплачує Продавцю штраф
у розмірі 100% гарантійного внеску (_________ грн), що був сплачений Біржі _________ як одна із умов допуску до відкритих торгів
(аукціону). Сума штрафу перераховується Біржею на поточний рахунок Повіреного Продавця для подальшої виплати Продавцю згідно з
умовами проведення відкритих торгів (аукціону) та відповідно до договору доручення №____ від ___ року.

6.2. У разі порушення строку поставки ЦП більш як на 10 (десять) банківських днів Покупець має право відмовитись від цього Договору в
односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків.
7.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори між Сторонами, що пов’язані або виникають у зв’язку з цим Договором, розв’язуються шляхом переговорів.
7.2. Сторони погоджуються докладати максимум зусиль для вирішення спорів шляхом переговорів. Якщо відповідний спір неможливо
вирішити шляхом переговорів протягом 30 днів з моменту його виникнення, він передається на розгляд суду відповідно до чинного
законодавства України.
7.3. Правом, яке регулює цей Договір, є матеріальне право України.
8.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності у випадку невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого із
зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання безпосередньо обумовлено виключно
настанням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
8.2. Під обставинами непереборної сили розуміються події надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору незалежно
від волі та бажання Сторони, наприклад: пожежі, повені, епідемії, епізоотії, землетруси та інші природні та штучні лиха та катаклізми,
повстання, ембарго, війни або воєнні дії будь-якого характеру, мобілізація, бастування, заборони та обмеження, що випливають з
документів нормативного характеру органів державної влади та місцевого самоврядування, або інші обставини, які перебувають поза
контролем Сторін.
8.3. Сторона, стосовно якої виникли форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 (трьох) днів з дати настання таких обставин, у
письмовій формі проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки, а також здійснити усі можливі дії з метою
максимального обмеження негативних наслідків.
8.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Сторони про настання форс-мажорних обставин, позбавляє Сторону права посилання на
такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності. Настання форс-мажорних обставин подовжує строк виконання цього
Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовляться про інше.
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9.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (їх повноважними представниками) та реєстрації Біржею. Договір
діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно з Договором зобов`язань, якщо його дія не буде припинена відповідно до
умов пункту 9.5 цього Договору. Виконання цього Договору Продавцем підтверджуюється випискою з рахунку Покупця у цінних паперах
про поставку ЦП, а виконання цього Договору Покупцем – випискою з поточного рахунку Продавця про зарахування Загальної ціни ЦП.
9.2. Зміна умов цього Договору, за винятком Загальної Ціни ЦП та кількості ЦП, які не підлягають зміні, відбуватиметься шляхом підписання
Сторонами (їх повноважними представниками) додаткового договору, що буде вважатись невід’ємною частиною цього Договору.
У разі анулювання ліцензії на здійснення брокерської діяльності:
– Повірений Продавця зобов’язаний повідомити Продавця та Покупця про дану обставину у визначений законодавством строк;
– за необхідності внесення змін до цього Договору чи його розірвання Продавець та Покупець мають право укласти відповідний
правочин за посередництвом іншого торгівця цінними паперами.
9.3. Сторони підтримують зв’язок через свої повноважних представників, які діють на підставі відповідних договорів доручень та підписали
цей Договір.
9.4. Факсограми відправляються на номери факсів, що зазначені в цьому Договорі. Сторони зобов’язані забезпечити безперешкодне
отримання факсограм одна від одної.
9.5. Якщо Покупець, незалежно від причин, не сплатить Загальну Ціну ЦП у визначений п.2.2 цього Договору термін, то цей Договір
припиняє чинність з __ _______ ____ року зі сплатою Покупцем штрафу відповідно до п.6.1 цього Договору. У випадку отримання
Продавцем грошей від Покупця в дату припинення цього Договору чи після неї, гроші повертаються Покупцю як помилковий переказ.
9.6. Цей Договір укладено у 4 (чотирьох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один для Повіреного Продавця,
один для Покупця, один для Продавця, один для Біржі.
9.7. Підписанням цього Договору Покупець-фізична особа/фізична особа-представник Покупця-юридичної особи надає Повіреному Продавця
у зв’язку із виконанням цього Договору згоду на обробку своїх персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані,
реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, засоби зв’язку, дані про банківські рахунки, рід занять (у
випадках, передбачених законодавством). Суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку із включенням
його персональних даних до бази персональних даних клієнтів, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
10.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець:

Продавець: Назва Банку

Країна реєстрації: Україна

Країна реєстрації: Україна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:[●]
Адреса місцезнаходження: [●]
Телефон, факс: [●]
Банківські реквізити:
Поточний рахунок №: [●]
Назва банку: [●]
Код банку: [●]

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: [●]
Адреса місцезнаходження: [●]
Телефон, факс: [●]
Банківські реквізити:
Поточний рахунок №: [●]
Назва банку: [●]
Код банку: [●]

Назва ТЦП

_________________________ (ПІБ, посада)

М.П.
Від імені Продавця (Повірений Продавця)

Назва ТЦП

Країна реєстрації: Україна
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: [●]
Адреса місцезнаходження: [●]
Телефон, факс: [●]
Банківські реквізити:
Поточний рахунок №: [●]
Назва банку: [●]
Код банку: [●]

______________________ (ПІБ, посада)

М.П.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:
____ _______ _____ року за №____
___________ __________________(ПІБ, посада)

М.П.
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ДОГОВІР (БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ) КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (Б-Б)
№________________
м. Київ, Україна

«___» ___________201_ року

Назва Банку______________ (далі – «Продавець»), від імені та за рахунок якого на виконання договору доручення №________
від ______ р. на продаж цінних паперів діє Назва ТЦП___________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______, місцезнаходження:
______________, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення брокерської діяльності серії _____________
№________від _____________ року, строк дії з _________ року необмежений, (далі – «Повірений Продавця»), в особі Директора
_________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Назва ЮО або ФО _______________________, (далі – «Покупець»), від імені та за рахунок якого на виконання договору
доручення №________ від ______р. діє Назва ТЦП___________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______, місцезнаходження:
______________, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення _________- серії _____________
№________від _____________ року, строк дії з _________ року необмежений, (далі – «Повірений Покупця»), в особі Директора
_________, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом далі пойменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей
Договір (біржовий контракт) купівлі-продажу цінних паперів (далі – «Договір») на фондовій біржі назва біржі, (далі – «Біржа»), за
результатами відкритих торгів (аукціону), які були проведені ______________ року, про наступне.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю цінні папери на умовах, передбачених цим Договором, а Покупець
зобов’язується прийняти у власність такі цінні папери та сплатити за них відповідну грошову суму. Предметом цього Договору є
наступні цінні папери (далі – «ЦП»):
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

Вид/тип/різновид/найменування ЦП, серія ЦП (за
наявності):
Форма випуску та існування ЦП:
Найменування емітента ЦП:
Номінальна вартість одного ЦП:
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП:
Ідентифікаційний код емітента за ЄДРПОУ (для
емітента нерезидента – номер реєстрації):
Кількість ЦП:
Ціна одного ЦП:
Загальна Ціна ЦП (сума біржового контракту):

1.2. Після повної своєчасної оплати Покупцем Загальної Ціни ЦП (суми біржового контракту) Біржа повертає Покупцю гарантійний
внесок, що був сплачений Біржі як одна із умов допуску до відкритих торгів (аукціону). Підставою для перерахування Біржею
гарантійного внеску Покупцю є отримання Біржею від Продавця чи Повіреного Продавця повідомлення (підтвердження) про
проведення Покупцем повного розрахунку за придбані ним на Відкритих Торгах (Аукціоні) ЦП відповідно до умов цього біржового
контракту.

2.

УМОВИ ТА ТЕРМІН ОПЛАТИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

2.1. Спосіб проведення розрахунків за цим Договором - без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
2.2. Покупець не пізніше 3-х (трьох) робочих днів з дати укладання цього Договору перераховує Загальну Ціну ЦП, зазначену в пп. 1.1.9
п.1.1 цього Договору, на поточний рахунок Продавця, що вказаний в реквізитах Продавця в розділі 10 цього Договору.
2.3. Витрати, що пов’язані з перерахуванням платежів за ЦП, несе Сторона, яка здійснює платіж.
2.4. Сторони домовилися, що кожна із Сторін самостійно сплачує послуги депозитарної установи, в якій відкрито її рахунок у цінних паперах.
3.

УМОВИ, ПОРЯДОК, СТРОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦП ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ ТАКИХ ПРАВ

3.1. Права власності на ЦП, що є предметом цього Договору, переходять до Покупця з моменту зарахування ЦП на його рахунок у цінних
паперах в депозитарній установі.
3.2. Продавець протягом 3 (трьох) робочих днів з дати зарахування на його рахунок Загальної Ціни ЦП здійснює поставку ЦП зі свого рахунку
№ ______ в _________, рахунок депозитарної установи в Національному депозитарії України __________, на рахунок Покупця №
__________ в ____________, рахунок депозитарної установи в Національному депозитарії України _________________.
3.3. Покупець забезпечує отримання ЦП від Продавця на свій рахунок в цінних паперах (надає розпорядження про зарахування ЦП на свій
рахунок).
3.4. Перереєстрація права власності на ЦП здійснюється у системі депозитарного обліку цінних паперів.
4.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Продавець зобов’язаний:
4.1.1.

забезпечити передачу ЦП, що є предметом цього Договору, у власність Покупця в строк та в порядку, що визначені цим Договором;

4.1.2.
надати Повіреному Продавця повідомлення (підтвердження) про отримання від Покупця повного розрахунку за придбані ним на
Відкритих Торгах (Аукціоні) ЦП відповідно до умов цього біржового контракту;
4.1.3.

протягом 1 (одного) робочого дня з дати перерахування ЦП на рахунок Покупця в цінних паперах, визначений в п. 3.2 цього
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Договору, надати Повіреному Продавця копію виписки з рахунку в цінних паперах, що підтверджує поставку ЦП.
4.2. Продавець має право:
4.2.1.

отримати Загальну Ціну ЦП у строк та в порядку, що визначені цим Договором.

4.3. Покупець зобов’язаний:
4.3.1.

сплатити Загальну Ціну ЦП в строк та в порядку, визначені цим Договором;

4.3.2.

забезпечити отримання ЦП, що є предметом цього Договору, від Продавця на свій рахунок в цінних паперах;

4.3.3.

на першу вимогу Повіреного Продавця надати йому всі та будь-які документи, які Повірений Продавця вважатиме за необхідне, що
підтверджують отримання всіх необхідних дозволів та виконання передбачених законодавством процедур для придбання ЦП за
цим Договором (зокрема, але не виключно – виконання всіх процедур, передбачених Законом України «Про акціонерні
товариства», отримання дозволів Антимонопольного комітету України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
тощо).

4.4. Покупець має право:
4.4.1.

отримати ЦП, що є предметом цього Договору, у власність в строк та в порядку, що визначені цим Договором.
5.

ГАРАНТІЇ СТОРІН

5.1. Продавець гарантує, що ЦП належать йому на праві власності та він має всі повноваження щодо розпорядження ними.
5.2. Сторони гарантують, що підписання та виконання ними цього Договору не призведе до порушень жодного чинного нормативноправового акта, судового рішення, що набрало законної сили на момент підписання даного Договору, а також не порушить прав третіх
осіб та жодного положення статуту кожної із Сторін або чинних правил та розпоряджень кожної Сторони, якщо такі є.
5.3. Сторони підтверджують і гарантують, що особи, які підписали Договір, мають всі необхідні повноваження укладати цей Договір.
6.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі порушення терміну оплати Загальної Ціни ЦП, що має наслідком припинення цього Договору, Покупець сплачує Продавцю штраф
у розмірі 100% гарантійного внеску (_________ грн), що був сплачений Біржі _________ як одна із умов допуску до відкритих торгів
(аукціону). Сума штрафу перераховується Біржею на поточний рахунок Повіреного Продавця для подальшої виплати Продавцю згідно з
умовами проведення відкритих торгів (аукціону) та відповідно до договору доручення №____ від ___ року.

6.2. У разі порушення строку поставки ЦП більш як на 10 (десять) банківських днів Покупець має право відмовитись від цього Договору в
односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків.
7.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори між Сторонами, що пов’язані або виникають у зв’язку з цим Договором, розв’язуються шляхом переговорів.
7.2. Сторони погоджуються докладати максимум зусиль для вирішення спорів шляхом переговорів. Якщо відповідний спір неможливо
вирішити шляхом переговорів протягом 30 днів з моменту його виникнення, він передається на розгляд суду відповідно до чинного
законодавства України.
7.3. Правом, яке регулює цей Договір, є матеріальне право України.
8.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності у випадку невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого із
зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання безпосередньо обумовлено виключно
настанням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
8.2. Під обставинами непереборної сили розуміються події надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору незалежно
від волі та бажання Сторони, наприклад: пожежі, повені, епідемії, епізоотії, землетруси та інші природні та штучні лиха та катаклізми,
повстання, ембарго, війни або воєнні дії будь-якого характеру, мобілізація, бастування, заборони та обмеження, що випливають з
документів нормативного характеру органів державної влади та місцевого самоврядування, або інші обставини, які перебувають поза
контролем Сторін.
8.3. Сторона, стосовно якої виникли форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 (трьох) днів з дати настання таких обставин, у
письмовій формі проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки, а також здійснити усі можливі дії з метою
максимального обмеження негативних наслідків.
8.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Сторони про настання форс-мажорних обставин, позбавляє Сторону права посилання на
такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності. Настання форс-мажорних обставин подовжує строк виконання цього
Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовляться про інше.
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9.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (їх повноважними представниками) та реєстрації Біржею. Договір
діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно з Договором зобов`язань, якщо його дія не буде припинена відповідно до
умов пункту 9.5 цього Договору. Виконання цього Договору Продавцем підтверджуюється випискою з рахунку Продавця у цінних
паперах про поставку ЦП, а виконання цього Договору Покупцем – випискою з поточного рахунку Продавця про зарахування Загальної
ціни ЦП.
9.2. Зміна умов цього Договору, за винятком Загальної Ціни ЦП та кількості ЦП, які не підлягають зміні, відбуватиметься шляхом підписання
Сторонами (їх повноважними представниками) додаткового договору, що буде вважатись невід’ємною частиною цього Договору.
У разі анулювання ліцензії на здійснення брокерської діяльності:
– Повірені зобов’язані повідомити Продавця та Покупця про дану обставину у визначений законодавством строк;
– за необхідності внесення змін до цього Договору чи його розірвання Продавець та Покупець мають право укласти відповідний
правочин за посередництвом іншого торгівця цінними паперами.
9.3. Сторони підтримують зв’язок через свої Повірених (їх представників), які діють на підставі відповідних Договорів доручень та підписали
цей Договір.
9.4. Факсограми відправляються на номери факсів, що зазначені в цьому Договорі. Сторони зобов’язані забезпечити безперешкодне
отримання факсограм одна від одної.
9.5. Якщо Покупець, незалежно від причин, не сплатить Загальну Ціну ЦП у визначений п.2.2 цього Договору термін, то цей Договір
припиняє чинність з __ _______ ____ року зі сплатою Покупцем штрафу відповідно до п.6.1 цього Договору. У випадку отримання
Продавцем грошей від Покупця в дату припинення цього Договору чи після неї, гроші повертаються Покупцю як помилковий переказ.
9.6. Цей Договір укладено у 5 (п’яти) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один для Повіреного Продавця, один
для Повіреного Покупця, один для Покупця, один для Продавця, один для Біржі.
9.7. Підписанням цього Договору Покупець-фізична особа/фізична особа-представник Покупця-юридичної особи надає Повіреному у зв’язку
із виконанням цього Договору згоду на обробку своїх персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний
номер облікової картки платника податків, місце проживання, засоби зв’язку, дані про банківські рахунки, рід занять (у випадках,
передбачених законодавством). Суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку із включенням його
персональних даних до бази персональних даних клієнтів, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

10.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець: [Назва ЮО або ФО●]

Продавець: Назва Банку

Країна реєстрації: [●]
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідент. номер /реєстр. номер: [●]

Країна реєстрації: Україна
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: [●]

Адреса місцезнаходження/місця проживання: [●]
Телефон, факс: [●]

Адреса місцезнаходження: [●]
Телефон, факс: [●]

Банківські реквізити:
Поточний рахунок №: [●]
Назва банку: [●]
Код банку: [●]

Банківські реквізити:
Поточний рахунок №: [●]
Назва банку: [●]
Код банку: [●]

Від імені Покупця (Повірений Покупця)

Від імені Продавця (Повірений Продавця)

Країна реєстрації: Україна
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:[●]
Адреса місцезнаходження: [●]
Телефон, факс: [●]
Банківські реквізити:
Поточний рахунок №: [●]
Назва банку: [●]
Код банку: [●]

Країна реєстрації: Україна
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: [●]
Адреса місцезнаходження: [●]
Телефон, факс: [●]
Банківські реквізити:
Поточний рахунок №: [●]
Назва банку: [●]
Код банку: [●]

Назва ТЦП

Назва ТЦП

_________________________ (ПІБ, посада)

______________________ (ПІБ, посада)

М.П.

М.П.
ЗАРЕЄСТРОВАНО:
____ _______ _____ року за №____
___________ __________________(ПІБ, посада)

М.П.

6

