
Додаток № 8 

до Положення про фінансові послуги 
Кредитної спілки “Менчул” 

 Затверджено 

 Рішенням Спостережної ради 
 Кредитної спілки “Менчул” 

                                                                                                         (Протокол № 8 від 01 серпня 2020 р.) 

  

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ДО ДОГОВОРУ № __ від «__» _______ 20__ р. 

ПРО ЗАЛУЧЕННЯ СТРОКОВОГО ВНЕСКУ (ВКЛАДУ) ЧЛЕНА КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ НА 

ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК  

(назва документу) 
м. Хуст  ___ __________ 20__р. 

 

Кредитна спілка “Менчул” (далі – Спілка) в особі _______________________________________, 
що діє на підставі  Статуту, з одного боку та член Спілки _____________________________ (далі – Член 

КС), з другого боку, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, керуючись ПОЛОЖЕННЯМ про 

фінансові послуги кредитної спілки «Менчул», що затверджене рішенням правління кредитної спілки 
«Менчул» (Протокол № __ від «__» квітня 2020 р.), уклали додатковий договір до договору №    від «__» 

_______ 20__ р. про  залучення строкового внеску (вкладу)   члена кредитної спілки на  депозитний  

рахунок  (найменування  фінансової  операції)  (далі  –  Додатковий Договір) про наступне: 
1. Сторони погодили викласти в новій редакції п. 1.1. договору № __ про  залучення строкового  

внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (Назва) від «__» ______20__ р 

(далі – Договір): 

 
1.1. Член КС вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – 

Внесок) до Спілки, а Спілка приймає Внесок на умовах строковості, зворотності та 

платності в сумі _________ (_________________) гривень на строк ___ (прописом) місяців, 
початком якого є дата внесення Внеску “___” _________ 20___ року, а закінченням – 

“___” _________ 20___ року. 

2. Сторони погодили, що інші умови Договору залишаються незмінними. 

3. Адреси, реквізити і підписи сторін 

 

Кредитна спілка “Менчул”  Член КС 

ПІБ 

   

Місцезнаходження:  Місце проживання: 

Код ЄДРПОУ  Тел: 
Ліцензія _____ від «   » __________ видана  

(найменування органу державної влади, що видав ліцензію) 
 Паспорт: 

П/р №   

Банк  Ідентифікаційний код: 

Тел:   

За Спілку Голова правління   
/_____________/  /___________/ 

 
Договір отримав одразу після його підписання, але до початку надання Спілкою фінансової послуги: 
 

“____”_____________ 20_ р.       ____________________/____________/ 
 

Отримав в письмовій формі від Кредитної спілки «Менчул» інформацію, вимоги до переліку та змісту 

якої визначені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг України», до укладання Договору. Підтверджую, що інформація 

надана Кредитною спілкою «Менчул»  з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів 

та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав'язування її придбання. 
 

“____”_____________ 20_ р.     ____________________/____________/ 
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