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Асощащя «Незалежна асощащя банк!В Украши» (надал! - Асощащя
«НАБУ»), в особ! Виконавчого директора Мамедова Серия Геннадшовича, що д!е на
шдстав! Статуту, з одшеУ сторонида
Харювський банювський союз (надал! - Харювський банювський союз), в
особ! Президента Волока Анатол1я Михайловича, що д!е на шдстав! Статуту, з шшоТ
сторони, надал! разом за текстом даноУ ГенеральноУ угоди - Сторони, а кожен окремо
- Сторона, уклали дану ГенеральноУ угоди про сшвробттництво та оргашзащю
взаемов!дносин (надал! - Угода) про наступне:
1. Предмет Угоди
1 . 1 . Предметом та метою даноУ Угоди, е сшльна д!яльшсть Стор1н
спрямована на створення умов для максимального розвитку АсощащУ «НАБУ»,
вшзанност! бренду «НАБУ», посиленя 1м1джу у репон!, а також розвитку банк!в
та банк1всько'1 системи Украши в Харювському репон! УкраТни.
1 .2. П1дписанням даноУ угоди Асощашя «НАБУ» визнае Харювський
банювський союз оф!ц1Йним представництвом Асоц1ац11 «НАБУ» в Харювському
репош УкраУни.
1.3-Сторонн Ц1сю Угодою гпдтр.ерджують, що интересам кожноУ з них
в1дпов1дае сшльна 1 погоджена реал1зац!я Сторонами позицш банк1в/банк!вських
рег1ональних представництв Харк1вського репону УкраУни.
2. Зобов'язання Стор(н
2.1. Сторони взаимно зобов'язуються:
2.1.1. Сторони зобов'язуються сшльно д!яти на засадах взаемноУ вигоди
для досягнення сп!льних цшей у в1дпов1дност1 до статутних завдань та штерес!в
кожноУ 13 Сторш щп Угоди.
2.1.2. У процес! виконання нам!чених спшьних щлей Сторони
прагнутимуть будувати своУ взаемов!дносини на шдстав! р1вност1, чесного
партнерства та захисту штерес1в один одного.
2.1.3. Фшансування спшьних проект!в та перерахування копгпв 1нш1й
Сторон! на реал1защю даних проект!в зд!йснюеться шляхом розробки та
затвердження в установленому законодавством УкраУни порядку сгпльного
документу.
2.1.4. Для якнайшвидшого досягнення щлей за шею Угодою Сторони
зобов'язуються обмшюватися наявною у Ухньому розпорядженн! шформацюо
щодо аспект!в взаемного 1нтересу, проводити сшльн] консультац1У 1 сем!нари,
встановлювати науково-техшчн! та комершйно-ф!нансов1 зв'язки 1з трет!ми
особами и 1нформувати один одного про результата под!бних контакт!в.
2.2. Асоц1ац1я «НАБУ» зобов'язуеться:
2.2. 1 . Представляти 1нтереси Харювського банк!вського союзу в
стосунках з Нацюнальним банком УкраУни, Верховною Радою УкраУни, Кабинетом
М1н1стр1в УкраУни, центральними органами виконавчоУ влади, державною
податковою адмш1стращею УкраУни, тощо.
2.2.2. Приймати пропозищУ Харк1вського банк!вського союзу при
визначеш позиц!У АсощащУ «НАБУ» щодо дощльност! ухвалення /внесения ЗМ1Н до

нормативно - правових акт!в УкраУни, що регулюють умови ведения банювського
бизнесу в УкраУш.
2.2.3. При необхцшост! за наявност! вщпов!дного клопотання допускати
представниюв Харювського банювського союзу до складу делегащУ АсощащУ
«НАБУ».
2.2.4. Сприяе в налагоджеш М1жрепонального та м!жнародного
сшвроб!тництва Харк1вського банювського союзу
2.2.5. Сприяти пщвищенню квал1ф1кащ'йного р!вня пращвник1в
банк!вського сектору Харювського репону.
2.3. Харювський банк!вський союз зобов'язуеться:
2.3.1. Не бути учасником, членом, та представництва в шиш форм! будьяких банювських АсошащУ, союз!в, обеднань, тощо.
2.3.2. У раз! перебування в якост! учасника, члена, та представництва в
шиш форм! вийти з1 складу/припинити участь в будь-яких банювських Асощащях,
союзах, обеднанях. тощо.
2.3.3. Представляти штереси АсоцщащТ «НАБУ» в стосунках з
М1сцевими державними адмшютрашями, органами м!сцевого самоврядування,
Ухшми посадовими особами та структурними (територ!альними, галузевими)
п1дроздшами.
2.3.4. Входити в!д 1мен1 Асоц1ац1У «НАБУ» до складу дорадчеконсультативних орган!в, що працюють при м!сцевих державних адм!шстращях та
органах м!сцевого самоврядування.
2.3.5. Доносити та популяризувати позицп АсошащУ «НАБУ» серед своУ
член!в та через репональн! засоби масовоУ шформщщ (надал!
ЗМ1) п!сля
узгодження з Асоц1ац1ею «НАБУ».
2.3.6. Сприяти в залучен! до Асощацп' «НАБУ» нових члешв.
2.3.7. Надавати необх!дну статистичну та анал!тичну 1нформац1ю на
запит АсощашУ «НАБУ».
2.3.8. 1нформувати про висв!тлення д!яльност1 Асоц1ащУ «НАБУ» в ЗМ1
Харк1вського регюну.
3. Права сторш
3.1. Асощац1я «НАБУ» мае право:
3.1.1. Запитувати необхцщу 1нформац1ю щодо проведения розрахунк!в
та оприлюднення статистичноУ та анал1тичноУ 1нформац1У.
3.1.2. Пролагувати себе та зд!йснювати тш\ рекламы! заходи в
Харювському репон!.
3.2. Харювський банк!вський союз мае право:
3.2.1, Вносити пропозищУ щодо плану заход!в АсощащУ «НАБУ».
3.2.2. На участь у заходах, що проводяться Асощащею «НАБУ».
3.2.3. Ознайомлюватись з проектами р1шень Ком1тет1в Асоц1ацп
«НАБУ» та надавати до них власш пропозищУ.
3.2.4. Залучати Прес-службу Асощацп «НАБУ» щодо шформащйного
зм!сту оголошення власних публ!чних заяв, пропозицш, тощо.
4.3дшснення фшансування.
4.1. У
випадку необхщносп Сторони забезпечуватимуть
взаемне
фшансування сшльних проект!в на безповоротнш та безпроцентнш основ!. Для щеУ
мети кошти будуть акумулюватися на рахунку одшеУ 1з Стор1н; розм!р, сума та
порядок Ух використання будуть визначен! окремою угодою Стор1н.
4.2. Конкретш форми та розм!ри ресурс!в Сторш, як! залучаються до участ!
у зд1йсненн1 спшьних проект!в будуть визначатися окремими договорами Сторш.
4.3. При використашп кошт!в Сторони не отримують жодних прибутк!в.
4.4. Вс1 кошти, що використовуються Сторонами на виконання умов даноУ
Угоди, використовуються виключно в щлях передбачених Статутною д1яльшстю
Сторш,

5. КонфщещЙшсть
5.1. Вся шформащя, яку отримае Харювський банювський союз в!д
Асощацп «НАБУ». е конфщенщйною 1 не може розголошуватись Хар1вським
банювсим союзом без згоди Асощацп «НАБУ»,
5.2. У раз! розголошення Харювсьм банювським союзом конфщенцшноУ
шформащ'к що безпосередньо стосуеться Асощаци «НАБУ» та умов, як!
визначаються за даною угодою, Харювський банювський союз вэдшкодовуе
завдаш таким розголошенням збитки в повному обсяз!
6. Вщповщальшсть Сторш
6.1. Кожна Сторона бере на себе зобов'язання щодо виконання ще'Г Угоди.
6.2. Ус! сшрш питания, яю виникають у ход! реал1зацн ш'еУ Угоди,
вир!шуються Сторонами шляхом переговор!в.
6.3. Сторони беруть на себе зобов'язання не поширювати шформащю,
отриману в рамках щеТ Угоди, та не передавати п трет!м Сторонам без письмового
дозволу вщповщно! Сторони.
6.4.1нформащя, отримана в рамках ш'е'1 Угоди, не може бути використана в
комерцшних щлях. Така 1нформац1Я може використовуватися виключно для
службових шлей.
6.5. За не щльове використання кошт!в Сротони самостшно несуть
в1дпов1дальн1сть згщно чиного законодавства Украши
7.Д1я Угоди та умови припинення
7.1. Дана Угода набирас чинност! з моменту п п!дписання Сторонами та д!е
протягом невизначеного термшу, а в частит щодо зобов'язань до повного "Гх
виконання Сторонами.
7.2. Зак1нчення строку дп Угоди не звшьняе Сторони В'д вщпов'дальност! за
його порушення, яке сталося пщ час дп Договору.
7.3. Сторони вправ! у будь-який час роз!рвати даний Догов1р в
односторонньому порядку, письмово попередивши про це !ншу сторону за 5-ть
календарних д!в.
8. Внесения змш та пропозиц!Й до дано! Угоди.
8.1. Угода укладена на невизначений строк - на увесь час, протягом якого
Сторони залишатимуться зацшавленими у продовженш дшового сшвроб1тництва.
8.2. Для розроблення та затвердження передбачених шею Угодою сшльних
документ!в Сторони при потреб! утворюють тимчасов! робоч! групи з фах1вц!в
Стор1н.
8.3. Ця Угода складена при повному розумшш Сторонами п умов та
термшологп украшською мовою у двох автентичних прим^рниках - по одному для
КОЖН01 13 СтОр1Н.

8.4. Змши до Ц1€1 Угоди можуть бути внесен! за взаемною згодою Сторш,
що оформляеться додатковою угодою до ще'1 Угоди.
8.5. Додатков! угоди та додатки до щеУ Угоди е п нев!д'емними частиками 1
мають юридичну силу у раз!, якщо вони викладеш у письмовш форм!, п!дписан1
Сторонами та скршлеш 1'х печатками.
9.М1сцезнаходження та реквизит стор!н

Асошащя «НАБУ»
вул. Велика Васильювська
(Червоноармшська), 72, поверх 13, офю
25, м. Кш'в. УкраЗГна, 03150
тел. (044)300 10 15
код СДРПОУ 37924657
п/р 26009130273 в АБ «Укргазбанк»
МФО 320478

Харк1вський банк1вський союз
Мюцезнаходження: вул. Дарвша, 4,
м. Харюв, Укра'Гна, 61002
тел.
код еДРПОУ 21250391
п/р 26004001381 в АТ «Репон-Банку»
МФО 351254

ШДПИСИ СТОР1Н
Виконавчий днректо
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