ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА
про сшвробггництво та о р г а н м и ш ю взаемовщноснн
м. Ки'ш

20 листопада 2012р.

Асощащя «Незалежна асощашя банки* Украши» (надал! - Асоц!ац!я
«НАБУ»), в особ! Виконавчого директора Мамедова Серия Геннадшовича, що
д!е на шдстав! Статуту, з одн!е! сторони, та
Дсошашн «Асощащя Банков Львтшини» (надал! - Асоц!ац!я «АБЛ»),
в особ! Голови Правл!ння Бойка Серия Миколайовича, що д!е на шдстав!
Статуту, з !ншо! сторони, надал! разом за текстом даноГ ГенеральноТ угоди Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали дану Генеральну угоду про
сп!вроб!тництво та оргашзащю взаемов!дносин (надал! - Угода) про наступне:
1. Предмет Угоди
1.1. Предметом дано! Угоди е сшльна д!яльн!сть Сторш спрямована на
розвиток банюв та банювсько! системи Украши в Репон!, створення умов для
популяризащ! !м!джу Сторш, а також для розвитку Асощацп «НАБУ» та
вп!знаваност! и Бренду на Льв!вщиш.
1.2. ГПдписанням дано! угоди Асощащя «НАБУ» визнае Асощащю
«АБЛ» як самост!йне об'еднання банюв Льв!вщини та надае !й повноваження
бути офщшним представником Асощащ! «НАБУ» у Льв!вському репон!.
1.3. Сторони щею Угодою пщтверджують, що штересам кожно! з них
в!дпов!дае
сшльна
!
погоджена
реал!зац!я
Сторонами
позицп
банк!в/банк!вських рег!ональних представництв на Льв!вщин!.
2. Зобов'язання Сторш
2.1. Сторони взаемно зобов'язуються:
2.1.1.
Сторони зобов'язуються сшльно д!яти на засадах взаемно!
вигоди для досягнення стльних цшей у в!дпов!дност! до статутних завдань та
штерес!в кожно! !з Сторш ц!е! Угоди.
2.1.2.
У процес! виконання нам!чених спшьних ц!лей Сторони
прагнутимуть будувати сво! взаемовщносини на шдстав! р!вност!, чесного
партнерства та захисту !нтерес!в один одного.
2.1.3.
Фшансування спшьних проект!в та перерахування копгпв
!нш!й Сторон! на реал!защю даних проект!в зд!йснюеться шляхом розробки та
шдписання у встановленому законодавством Украши порядку окремого
сшльного документу.
2.1.4.
Для якнайшвидшого досягнення щлей за щею Угодою
Сторони зобов'язуються обмшюватися наявною у Тхньому розпорядженн!
!нформац!ею щодо аспект!в взаемного штересу, проводити спшьн! консультац!!
! семшари, встановлювати науково-техн!чн! та комерц!йно-ф!нансов! зв'язки !з
трет!ми особами и шформувати один одного про результаты под!бних
контакт!в.
2.2. Асоц1ац1я «НАБУ» зобов'язуеться:
2.2.1.
Представляти штереси «Асоц!ац!! АБЛ» в стосунках з
Нацюнальним банком Украши, Верховною Радою Украши, Кабинетом

М!н!стр!в Укра'ши, центральними органами виконавчоУ влади, державною
податковою адмшютращею УкраТни, тощо. (вцщовщно до офщшного
звернення АсощащТ АБЛ до НАБУ).
2.2.2.
Приймати пропозицп «Асощацп АБЛ» при визначен! позицп'
АсощащТ «НАБУ» щодо дощльност! ухвалення /внесения зм!н до нормативно правових акт!в Укра'ши, що регулюють умови ведения банк!вського б!знесу в
УкраТн!.
2.2.3.
За наявност! в!дпов!дного клопотання повноважного органу
«Асощацп АБЛ» включати п представник!в до складу делегащУ АсошащУ
«НАБУ».
2.2.4.
Сприяти в налагоджен! м!жрегюнального та м!жнародного
сшвробггництва «АсощащУ АБЛ».
2.2.5.
Сприяти тдвищенню квал!ф!кац!йного р!вня пращвниюв
банк!вського сектору Репону.
2.3. Асоц1ац1я «АБЛ» зобов'язуеться:
2.3.1.
Не бути учасником, членом, та представником будь-яких
шших банювських Асоц1ац1й, союз1в, об'еднань, тощо. У раз! перебування в
них вийти з IX складу.
2.3.2.
Представляти штереси Асощацй' «НАБУ» в стосунках з
м1сцевими державними адмшютращями, органами м!сцевого самоврядування,
Тхшми посадовими особами та структурними (територ!альними, галузевими)
пщроздшами з врахуванням положень Статуту АБЛ (шд час укладення
договору Асощащя НАБУ надае Дов1решсть на Асоц1ац1ю АБЛ з вщповцщими
повноваженнями.).
2.3.3.
Доносити та популяризувати позицп АсощащУ «НАБУ» серед
своУх членов та через репональн! засоби масовоУ 1нформац1У (надал! - ЗМ1) п!сля
узгодження з Асоц1ац1ею «НАБУ».
2.3.4.
Сприяти в залучен! до АсощащУ «НАБУ» нових члешв.
3. Права сторш
3.1. Асоц1ац1я «НАБУ» мае право:
3.1.1. Запитувати необхщну шформащю щодо проведения розрахунк!в
у раз! фшансування сп!льних проект!в.
3.1.2. Пропагувати себе та здшснювати шш! рекламн! заходи на
Льв1вщин!.
3.2. «Асощацп АБЛ» мае право:
3.2.1. Вносити пропозищУ щодо плану заход!в АсощащУ «НАБУ».
3.2.2. Приймати участь у заходах, що проводяться Асоц!а.щею
«НАБУ».
3.2.3. Ознайомлюватись з проектами р!шень Ком!тет!в Асощацп
«НАБУ» та надавати до них власн! пропозищУ.
3.2.4. Отримувати шформащю про д!яльн!сть АсощащТ «НАБУ».
3.2.5. Залучати Прес-службу АсощащУ «НАБУ» щодо шформацшного
зм!сту оголошення власних публ!чних заяв, пропозищй, тощо.

4. Зд!йс11сння фшансування.

4.1. У
раз! необх!дност1 Схорони забезпечуватимуть
взаемне
фшансування сшльних проект!в на безповоротшй та безпроцентнш основ!. Для
щеУ мети кошти будуть акумулюватися на рахунку одшеУ 1з Сторш; розм!р,
сума та порядок Тх використання будуть визначен! окремою угодою Сторш.
4.2. Конкретн! форми та розм!ри ресуршв Сторш, яю залучаються до
участ! у здшсненн! сшльних проект!в будуть визначатися окремими договорами
Сторш.
4.3. При використанн! коигпв Сторони не отримують жодних прибутюв.
4.4. Вс! кошти, що використовуються Сторонами на виконання умов
дано! Угоди, використовуються виключно в шлях передбачених Статутною
д1яльшстю Сторш.
5. Конфщенщйшсть
5.1. Вся шформащя, яку отримають сторони одна вщ другоТ, е
конфщенщйною 1 не може розголошуватись сторонами без згоди шшо'Г.
5.2. У раз! розголошення конфщенцшноУ шформащУ будь-якою
стороною, що безпосередньо стосуеться шшоУ та умов, як! визначаються за
даною угодою, порушник в!дшкодовуе завдан! таким розголошенням збитки в
повному обсяз!
6. Вщповщалынсть Стор1н
Кожна Сторона бере на себе зобов'язання щодо виконання щеУ

6.1.
Угоди.
6.2. Ус! сгпрш питания, як! виникають у ход! реал1зац1У ц1еУ Угоди,
вир!шуються Сторонами шляхом переговор1в.
6.3. Сторони беруть на себе зобов'язання не поширювати шформащю,
отриману в рамках щеУ Угоди, та не передавати п трет!м Сторонам без
письмового дозволу в1дпов1дноУ Сторони.
6.4. 1нформац1я, отримана в рамках щеУ Угоди, не може бути
використана в комерщйних щлях. Така 1нформашя може використовуватися
виключно для службових щлей.
6.5. За не щльове використання коигпв Сторони самостшно несуть
вщпов1дальн1сть зпдно чинного законодавства УкраУни

7. Д1я Угоди та умови припинення
7.1.Дана Угода набирае чинност! з моменту УУ пщписання Сторонами та
д!е протягом невизначеного терм!ну, а в частиш щодо зобов'язань до повного Ух
виконання Сторонами.
7.2.3акшчення строку дп Угоди не зв1льняе Сторони в1д вщповщальност!
за його порушення, яке сталося пщ час д1У 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 змш та пропозиц1й до дано! Угоди.

8.1. Угода укладена на невизначений строк - на увесь час, протягом
якого Сторони залишатимуться защкавленими у продовженн! дшового
ствробтшцтва.
8.2. Для розроблення та затвердження передбачених идею Угодою
спшьних документ!в Сторони при потреб! утворюють тимчасов! робоч! групи з
фах!вц!в Сторш.
8.3. Ця Угода складена при повному розумшн! Сторонами п" умов та
термшологЙ украшською мовою у двох автентичних прим!рниках - по одному
для кожноТ 1з Сторш.
8.4. Змши до щеТ Угоди можуть бути внесен! за взаемною згодою
Сторш, що оформляеться додатковою угодою до щеТ Угоди.
1
8.5. Додатков! угоди та додатки до ц1еТ Угоди е п невщ емкими
частинами 1 мають юридичну силу у раз!, якщо вони викладен! у письмовш
форм!, пщписан! Сторонами та скршлен! Тх печатками.
9. Млсцезнаходжсння та рекв!зити стор!н
Асощащя «НАБУ»
Асощащя «АБЛ»
вул. С!чових Стр!льц!в,11 , оф.410
вул. Велика Васильк!вська
м. Льв!в, Украша, 79000
(Червоноарм1йська), 72, поверх 13,
тел. (032)240-37-98
оф!с 25, м. КиТв, Украша, 03150
тел. (044)300 10 15
код СДРПОУ 20815649
код СДРПОУ 37924657
р/р 2600400003240 Филя АТ
п/р 26009130273 в АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
«Укрекс!мбанк» в м. Львов!
"
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