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ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ № 

 

м. Київ                                  «____»___________ 20___ р. 

 

Для дилерскього Договору 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (скорочене найменування АТ «БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО»), від імені якого діє  _____________(зазначити посаду уповноваженої особи)_______________ (зазначити 

П.І.Б. уповноваженої особи), на підставі статуту/довіреності (залишити тільки статут у випадку підписання договору 

Головою Правління, в інших випадках залишити тільки довіреність) від ___.___.___ року, (якщо довіреність нотаріальна 

– додати наступну фразу виділену сірою заливкою) посвідченої приватним нотаріусом ______________міського 

нотаріального округу _________________(П.І.Б. нотаріуса) за реєстровим № ___ (у випадку підписання договору 

Головою Правління на підставі статуту, посилання на довіреність та її реквізити видалити) з одного боку (далі — 

«Покупець» або «Продавець»), та  

 

Якщо Контрагент – юридична особа 

________________ (зазначити повне найменування Клієнта, включаючи організаційно-правову форму), від імені якого діє 

_____________ (зазначити посаду уповноваженої особи)_______________ (зазначити П.І.Б. уповноваженої особи) на 

підставі статуту/довіреності (залишити щось одне) від ___.___.___ року, (якщо довіреність нотаріальна – додати 

наступну фразу виділену сірою заливкою) посвідченої приватним нотаріусом ______________міського нотаріального 

округу _________________(П.І.Б. нотаріуса) за реєстровим № ___ (якщо діє на підставі статуту, посилання на 

довіреність та її реквізити видалити) (далі — «Покупець» або «Продавець»), з іншого боку, які далі за текстом разом 

іменуються «Сторонами», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір купівлі-продажу цінних паперів (надалі – 

Договір купівлі-продажу) про наступне: 

АБО Якщо Контрагент – фізична особа - підприємець 

Фізична особа-підприємець ________________ (зазначити ПІБ), який діє як належним чином зареєстрований суб’єкт 

господарювання (далі — «Покупець» або «Продавець»), з іншого боку, які далі за текстом разом іменуються 

«Сторонами», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір купівлі-продажу цінних паперів (надалі – Договір 

купівлі-продажу) про наступне: 

Якщо Контрагент – фізична особа 

Резидент  __________зазначити країну______________ (зазначити ПІБ) (далі — «Покупець» або «Продавець»), з 

іншого боку, які далі за текстом разом іменуються «Сторонами», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір 

купівлі-продажу цінних паперів (надалі – Договір купівлі-продажу) про наступне: 

 

Терміни, що вживаються у цьому Договорі купівлі-продажу з великою літери та не визначені в цьому Договорі купівлі-

продажу, мають значення надані їм у Генеральному договорі про надання інвестиційних послуг в АТ «БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО». 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Договір купівлі-продажу укладений Сторонами в рамках Індивідуального договору про приєднання до 

Генерального договору про надання інвестиційних послуг в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з метою здійснення 

Правочину. 

1.2. Цей Договір купівлі-продажу, разом із Індивідуальним договором та Генеральним договором, разом з усіма 

додатками та додатковими угодами становлять єдиний Договір. 

2. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

2.1. Продавець зобов’язаний передати Покупцю у власність, а Покупець зобов’язаний прийняти і оплатити в порядку та 

на умовах, визначених Договором, наступні цінні папери (надалі – «ЦП»): 

2.1.1.  Вид/тип/різновид/найменування ЦП:  

2.1.2.  Форма випуску ЦП:  

2.1.3.  Форма існування ЦП:  

2.1.4.  Найменування емітента ЦП:  

2.1.5.  Ідентифікаційний код емітента:  

2.1.6.  Серія ЦП:  

2.1.7.  Міжнародний ідентифікаційний номер 

ЦП: 

 

2.1.8.  Номінальна вартість одного ЦП:  

2.1.9.  Ціна одного ЦП або порядок її визначення 

на дату проведення розрахунків: 

 

2.1.10.  Кількість ЦП:  

2.1.11.  Сума договору або порядок її визначення 

на дату проведення розрахунків (надалі – 

Сума договору): 

 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ОПЛАТИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
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3.1. Розрахунки за Договором проводяться без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» АБО із 

дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати». 

3.2. Покупець зобов’язується у строк до 16-00 за київським часом «___» _____202__року, перерахувати Суму договору 

відповідно до п.2.1.11 на рахунок Продавця за наступними реквізитами:____________________ 

Призначення платежу:    Оплата за ЦП відповідно до договору  від «____» __________ 20____ р. № _________.  

3.3. Продавець зобов’язується у строк до 16-00 київським часом «___» _____202__року за умови зарахування Суми 

Договору на рахунок Продавця, надати Депозитарній установі розпорядження, необхідне для списання ЦП з рахунку у 

цінних паперах Продавця для їх подальшого зарахування на рахунок у цінних паперах Покупця №___________ в 

Депозитарній установі _______________ (код МДО ________, ідентифікаційний код  _________). Покупець зобов’язаний 

забезпечити зарахування ЦП на свій рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі. 

3.4.  Якщо Продавець списав для зарахування на рахунок в цінних паперах Покупця меншу кількість ЦП, ніж 

передбачена цим Договором купівлі-продажу, Покупець має право на свій розсуд прийняти їх (шляхом вчинення дій, 

необхідних для зарахування ЦП на рахунок в цінних паперах) та вимагати передання кількості ЦП, яких не вистачає, або 

відмовитись від прийняття меншої кількості ЦП та  від їх оплати або вимагати повернення йому сплачених ним коштів. 

3.5. Продавець гарантує, що: ЦП належать Продавцю на праві власності та він не обмежений у правах володіння, 

користування та розпорядження ЦП; не існує жодних обтяжень ЦП зобов’язаннями, обмежень прав на ЦП, обмежень ЦП 

в обігу; не існує жодних прав, вимог третіх на ЦП/щодо ЦП; укладення та виконання Договору не призводить до 

порушення норм чинного законодавства України, рішення суду або будь-якого правочину з третьою особою, які набули 

чинності на момент підписання цього Договору купівлі-продажу. 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

4.1. Цей Договір купівлі-продажу набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, 

(за умови її використання), і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором або до моменту його 

припинення з підстав, передбачених Договором або чинним законодавством України.  

4.2. Договір може бути розірвано в порядку, визначеному Генеральним договором. 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Умови, не визначені цим Договором купівлі-продажу, визначені у Генеральному договорі та Індивідуальному 

договорі. 

5.2. Договір складений у 2-х (двох) примірниках. 

5.3. Зміни до цього Договору купівлі-продажу вносяться шляхом укладення додаткових договорів до цього Договору 

купівлі-продажу.  

5.4. Якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору купівлі-продажу стане недійсним, недіючим, таким, 

що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсними інших його положень і Договору 

в цілому. 

5.5. Сторони підтверджують, що всі заяви та гарантії, наведені в Індивідуальному договорі, є дійсними на день 

укладення цього Договору купівлі-продажу та будуть дійсними протягом строку його дії. Кожна Сторона зобов‘язана 

негайно повідомляти іншу Сторону про всі зміни, що сталися у наданих заявах та гарантіях. 

5.6. Фізичні особи, що підписали Договір з боку кожної Сторони надають безстрокову згоду на збір, збереження, 

обробку та використання, поширення та передачу його персональних даних з метою здійснення іншою Стороною своєї 

діяльності, в тому числі пропонування та/або надання Банком повного Послуг за Договором; надання Банку послуг 

третіми особами, що залучені на умовах аутсорсингу; захисту Сторонами своїх прав та інтересів; для інших цілей 

відповідно до чинного законодавства України, а також на включення їх персональних даних до бази персональних 

даних Сторони, що знаходиться за місцезнаходженням Сторін або вказати інше місцезнаходження. Персональні дані 

передаються в обсязі, необхідному для досягнення зазначених цілей із дотриманням вимог чинного законодавства 

України.  

6. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

ПОКУПЕЦЬ або ПРОДАВЕЦЬ  ПОКУПЕЦЬ або ПРОДАВЕЦЬ 

Для дилерського договору 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

Місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ,  

вул. Жилянська, 32 

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР: 14352406 

Індивідуальний податковий номер: 143524004022 

код Банку 305749 

к/р № UA713000010000032007102101026, відкритий в 

Національному банку України (код НБУ 300001) 
Депозитарний код рахунку у цінних паперах №_______  в 

депозитарній установі __________ (код МДО _____, 

ідентифікаційний код  _______) 
Номер телефону Банку: 0 800 507 700 

Адреса електронної пошти: _____________ 

 

 

 

____________________ Ініціали, Прізвище 

 _________ (скорочене найменування Клієнта) 

Місцезнаходження: 

П/р № ___________, відкритий в ______________ 

(зазначити відділення Банку), код Банку _________ 

(зазначити код Банку, в якому відкрито поточний 

рахунок) 
Депозитарний код рахунку у цінних паперах №_______  в 

депозитарній установі __________ (код МДО _____, 

ідентифікаційний код  _______) 
Ідентифікаційний код юридичної особи: 

Номер телефону: 

Адреса електронної пошти: 

АБО якщо Контрагентом є фізична особа 

ПІБ фізичної особи 

Паспорт серія ____ №__________, виданий 

________________ «____»________20____ р. 

Місце проживання:  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

П/р № ___________, відкритий в ______________ 
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Підпис, м. п. 

 

          

(зазначити відділення Банку), код Банку _________ 

(зазначити код Банку, в якому відкрито поточний 

рахунок) 
Депозитарний код рахунку у цінних паперах №_______  в 

депозитарній установі __________ (код МДО _____, 

ідентифікаційний код  _______) 
Номер телефону: 

Адреса електронної пошти: 

 

____________________ Ініціали, Прізвище 

         Підпис, м. п. 

 

 


