ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА
про сшвробггництво та оргашзацно взаемовщносин
м.. КиТв

«10» липня 2012 р.

Асощащя «Незалежна асошащя банюв Украши» (надал! - Асощащя «НАБУ»), в
особ! Виконавчого директора Мамедова Серг!я Геннад!йовича, що д!е на шдстав! Статуту, з
одшеУ сторони,та
Асощащя «Дншровський Банк!вський Союз» (надал! - АДБС), в особ! Президента
Косюги Володимира Володимировича, що д!е на шдстав! Статуту, з шшоУ сторони, надал!
разом за текстом даноУ ГенеральноУ угоди - Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали дану
ГенеральноУ угоди про сп!вроб!тництво та оргашзащго взаемовщносин (надал! - Угода) про
наступне;
1. Предмет Угоди
1.1. Предметом та метою даноУ Угоди, е спшьна д!яльн!сть Сторш спрямована на
створення умов для максимального розвитку Асошацй «НАБУ», вшзанност! бренду
«НАБУ», посиленя !м!джу у репон!, а також розвитку банк!в та банювсько'Г системи
Украши в Дшпропетровському репон! УкраУни.
1.2. Подписаниям дано!' угоди Асощащя «НАБУ» визнае АДБС офшшним
представництвом Асощацп «НАБУ» в Дншропетровському репон! УкраУни.
1.3. Сторони шею Угодою шдтверджують, що интересам кожноУ з них вщповщае
спшьна ! погоджена реал!защя Сторонами позицш банк!в/банк!вських рег!ональних
представництв Дн!пропетровського репону УкраУни.
2. Зобов'язання Сторш
2.1. Сторони взаемно зобов'язуються:
2.1.1. Сторони зобов'язуються сшльно ддяти на засадах взаемноУ вигоди для
досягнення спшьних щлей у в!дпов!дност! до статутних завдань та !нтерес!в кожноУ !з Стор!н
ц!еУ Угоди.
2.1.2. У процес! виконання нам!чених спшьних щлей Сторони прагнутимуть
будувати своУ взаемов!дносини на шдстав! р!вност!, чесного партнерства та захисту !нтерес!в
один одного.
2.1.3. Фшансування спшьних проект!в та перерахування кошт!в !нш!й Сторон! на
реал!зашю даних проект!в злшснюеться шляхом розробки та затвердження в установленому
законодавством УкраУни порядку спшьного документу.
2.1.4. Для якнайшвидшого досягнення шлей за шею Угодою Сторони
зобов'язуються обмшюватися наявною у Тхньому розпорядженн! шформащею щодо аспект!в
взаемного штересу, проводити сп!льн! консультац!У ! семшари, встановлювати науковотехн!чн! та комершйно-фшансов! зв'язки !з трет!ми особами и шформувати один одного про
результати под!бних контакт!в.
2.2. Асощащя «НАБУ» зобов'язуеться:
2.2.1. Представляти !нтереси АДБС в стосунках з Нашональним банком УкраУни,
Верховною Радою УкраУни, Кабшетом М!н!стр!в УкраУни, центральними органами
виконавчоУ влади, державною податковою адм!н!страц!ею Украши, тощо.
2.2.2. Приймати пропозиш'У АДБС при визначен! позицп Асоц!ац!У «НАБУ» щодо
дощльност! ухвалення /внесения зм!н до нормативно
правових акт!в УкраУни, що
регулюють умови ведения банк!вського б!знесу в УкраУн!.
2.2.3. При необхщност! за наявност! в!дпов!дног^-г«яе^рл;ання допускати
представниюв АДБС до складу делегащУ Асоц!ац!У «НАБУ».
2.2.4. Сприяе в налагоджен! м!жрег!онального та^[«1^народног"о?сГ1^вроб!тни11тва
АДБС
2.2.5. Сприяти шдвищенню квал!ф!кац!йного
сектору Дшпропетровського репону.

2.3. АДБС зобов'язуеться:
2.3.1. Не бути учасником, членом, та представництва в шиш форм! будь-яких
банк!вських АсощашУ, 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 Асощашях, союзах,
обеднанях, тощо.
2.3.3. Представляти штереси Асоцш'ащТ «НАБУ» в стосунках з м!сцевими
державними адмш!страшями, органами мюцевого самоврядування, Ухшми посадовими
особами та структурними (територ!альними, галузевими) шдроздшами.
2.3.4. Входити вщ 1мен1 АсощащТ «НАБУ» до складу дорадче-консультативних
оргашв, що працюють при М1сцевих державних адмш!стращях та органах м!сцевого
самоврядування.
2.3.5. Доносити та популяризувати позищУ АсощашУ «НАБУ» серед своУ члешв та
через репональн! засоби масовоУ шформашУ (надал! - ЗМ1) шсля узгодження з Асошащею
«НАБУ».
2.3.6. Сприяти в залучен! до АсощащУ «НАБУ» нових члешв.
2.3.7. Надавати необх!дну статистичну та аналггичну шформащю на запит
АсощащУ «НАБУ».
2.3.8. 1нформувати про висвплення д!яльност1 АсощащУ «НАБУ» в ЗМ1
Дншропетровського репону.
3. Права сторш
3.1. Асощащя «НАБУ» мае право:
3.1.1. Запитувати необхщну шформащю щодо проведения розрахунюв та
оприлюднення статистичноУ та анал1тичноУ 1нформашУ.
3.1.2. Пропагувати
себе
та
здшснювати
шип
рекламш
заходи
в
Дн1пропетровському репон!.
3.2. АДБС мае право:
3.2.1. Вносити пропозищУ щодо плану заход!в Асоц1ашУ «НАБУ».
3.2.2. На участь у заходах, що проводяться Асошащею «НАБУ».
3.2.3. Ознайомлюватись з проектами р!шень Ком1тет!в Асощац!! «НАБУ» та
надавати до них власш пропозищУ.
3.2.4. Залучати Прес-службу Асошац1У «НАБУ» щодо шформацшного зм!сту
оголошення власних публ!чних заяв, пропозиц!й, тощо.
4. ЗдШснення фшансування.
4.1. У випадку необх!дност1 Сторони забезпечуватимуть взаемне ф!нансування
спшьних проекте на безповоротн!й та безпроцентнш основ!. Для щ'еУ мети кошти будуть
акумулюватися на рахунку одшеУ 1з Стор1н; розм!р, сума та порядок Ух використання будуть
визначен! окремою угодою Стор1н.
4.2. Конкретн! форми та розм!ри ресурс!в Сторш, яю залучаються до участ! у
здшсненн! спшьних проект!в будуть визначатися окремими договорами Сторш.
4.3. При використанш кошт!в Сторони не отримують жодних прибутк!в.
4.4. Вс1 кошти, що використовуються Сторонами на виконання умов даноУ Угоди,
використовуються виключно в цшях передбачених Статутною д!яльн1стю Сторш.
5. Конфщецшшсть
5.1. Вся шформащя, яку отримають сторони одна вщ другоУ, е конфщенц!йною I не
може розголошуватись сторонами без згоди шшоУ.
5.2. У раз! розголошення конф1денц1йноУ 1нформац1У
безпосередньо стосуеться шшоУ та умов, як! визначаються за
угодою,"По
вщшкодовуе завдан! таким розголошенням збитки в повному обсяз] /«днщрОВСЬКНИ V
'

б.Вщповщалыпсть Сторш
6.1. Кожна Сторона бере на себе зобов'язання щодо виконання щеУ Угоди.
6.2. Ус! стрш питания, як! виникають у ход! реал1заци ц!еУ Угоди, виршуються
Сторонами шляхом переговор!в.
6.3. Сторони беруть на себе зобов'язання не поширювати шформащю, отриману в
рамках щеТ Угоди, та не передавати и трет!м Сторонам без письмового дозволу в!дпов!дноУ
Сторони.
6.4.1нформашя, отримана в рамках шеУ Угоди, не може бути використана в
комершйних цшях. Така шформашя може використовуватися виключно для службових
шлей.
6.5. За не шльове використання коптв Сротони самостшно несуть вщповшальшсть
зпдно чиного законодавства УкраУни
7.Д1я Угоди та умови припинення
7.1. Дана Угода набирае чинност! з моменту п шдписання Сторонами та д!е протягом
невизначеного термщу, а в частит щодо зобов'язань до повного Ух виконання Сторонами.
7.2. Закшчення строку дп Угоди не звшьняе Сторони в!д в!дпов!дальност! за його
порушення, яке сталося шд час д!У Договору.
7.3. Сторони вправ! у будь-який час роз!рвати даний Догов1р в односторонньому
порядку, письмово попередивши про це шшу сторону за 5-ть календарних д!в.
8. Внесения зм1н та пропозицш до дано! Угоди.
8.1. Угода укладена на невизначений строк - на увесь час, протягом якого Сторони
залишатимуться защкавленими у продовженш дшового сп1вроб!тництва.
8.2. Для розроблення та затвердження передбачених ц!ею Угодою спшьних
документе Сторони при потреб! утворюють тимчасов! робоч! групи з фах1вщв Стор1Н.
8.3. Ця Угода складена при повному розум!нн1 Сторонами УУ умов та терм!нолопУ
укра'Гнською мовою у двох автентичних прим!рниках - по одному для кожно'Г 1з Стор1н.
8.4. Зм1ни до шеУ Угоди можуть бути внесен! за взаемною згодою Стор!н, що
оформляеться додатковою угодою до шеУ Угоди.
8.5. Додатков: угоди та додатки до щеУ Угоди е УТ нев!д'емними частиками 1 мають
юридичну силу у раз!, якщо вони викладеш у письмовш форм!, шдписаш Сторонами та
скр1плен1 Ух печатками.
9.М1Сцезнаходження та рекв1зити стор!н
Асошашя «НАБУ»
вул. Велика Васильк!вська
(Червоноармшська), 72, поверх 13, оф!с 25,
м. КиУв, УкраУна, 03150
тел. (044)300 10 15
код СДРПОУ 37924657
п/р 26009130273 в АБ «Укргазбанк»
МФО 320478

Асощашя «Дншровський БанкЕвський
Союз»
М!сцезнаходження: пр. Карла Маркса, 60,
оф!с 519, м. Дшпропетровськ, 49000
тел./факс (380 56) 7880372, 7441048
код СДРПОУ 2^926476
п/р 26001060359555 в ПАТ КБ«Приватбанк»
МФО305299
СТОРШ

Виконавчий директор

Прел

шдписи

' ^
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^

/Мамедов С.Г./

/Косюга В.В./

