
м. Н-ськ
 Договір про надання правової допомоги №   

  	2018 року
Адвокатське об’єднання «І.» (надалі - Адвокатське об'єднання) в особі голови, Г., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Ваші прізвище, ім'я та по батькові	, проживає за адресою:
Ваша адреса	, ідентифікаційний код

 Ваш ІПН
 (надалі - Клієнт), з іншої сторони, які разом
іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір про надання правової допомоги (надалі - Договір) про таке:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Клієнт доручає, а Адвокатське об'єднання приймає на себе зобов'язання надавати Клієнту правову допомогу у визнанні неправомірними дій Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» щодо розголошення банківської таємниці та стягненні моральної шкоди з останнього в судовому порядку.
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Клієнт доручає, а Адвокатське об'єднання зобов'язується здійснювати в інтересах Клієнта такі дії:
	Складення, підписання та подання від імені Клієнта документів, заяв по суті справи, заяв з процесуальних питань, в тому числі, але не виключно адвокатських запитів, позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заперечень, заяв та клопотань, пов’язаних з наданням правової допомоги визначеної у п. 1.1 даного Договору.
	Представництво інтересів Клієнта в організаціях, установах, підприємствах усіх форм власності та судах всіх юрисдикцій та інстанцій, з усіма правами, які надані Клієнту, як стороні по справі, пов’язаної зі зверненням Клієнта до суду з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» про визнання неправомірними дій щодо розголошення банківської таємниці та стягнення моральної шкоди.
Адвокатське об'єднання наділяється такими правами:
Отримувати від Клієнта інформацію необхідну для виконання обов'язків, передбачених цим Договором.
	Покласти частину своїх обов’язків на іншу особу, з якою Адвокатське об'єднання укладає окремий договір. У випадку покладання частини своїх зобов'язань на іншу особу, Адвокатське об'єднання залишається відповідальним за виконання цього  Договору у повному обсязі перед Клієнтом.
Клієнт приймає на себе такі зобов'язання:
Надавати Адвокатському об’єднанню достовірну інформацію та необхідні документи для виконання ним зобов’язань, передбачених цим Договором.
	Своєчасно повідомляти Адвокатське об'єднання про всі зміни, що мають відношення до предмету цього Договору.
Клієнт за цим договором наділяється такими правами:
Отримувати інформацію про хід виконання умов цього Договору та стан розгляду справи про визнання неправомірними дій Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» щодо розголошення банківської таємниці та стягнення моральної шкоди.
ОПЛАТА ПОСЛУГ
Вартість послуг Адвокатського об'єднання за цим Договором складає 10 % від суми ЗАДОВОЛЕНИХ на користь Клієнта
 позовних вимог по стягненню моральної шкоди у справі за позовом до Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк
«ПриватБанк» про визнання неправомірними дій щодо розголошення банківської таємниці та стягнення моральної шкоди.
	За результатами розгляду справи та отриманням Адвокатським об’єднанням та/або Клієнтом рішення суду про стягнення моральної шкоди, яке набрало законної сили, Адвокатське об’єднання направляє Клієнту рахунок-фактуру за надані Послуги на основі Акту приймання-передачі Послуг (далі - Акт).
	Акт у 2 (двох) примірниках направляється Клієнту для підписання. Один примірник такого Акту, Клієнт, після підписання, направляє Адвокатському об'єднанню протягом 5 (п’яти) робочих днів після одержання Акту. Акт вважається погодженим Клієнтом, якщо заперечення Клієнта не одержані Адвокатським об'єднанням протягом 10 (десяти) робочих днів від дати одержання Акту Клієнтом.

СТРОК ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ
Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019  року.
	У разі якщо після закінчення строку дії цього Договору, одна Сторона в письмовому вигляді не повідомить іншу Сторону про розірвання цього Договору, він вважається продовженим на тих самих умовах і на той же строк.
ІНШІ УМОВИ
Клієнт підтверджує, що він не пов'язаний договором (угодою) з іншою фізичною чи юридичною особою на виконання тотожного або частково співпадаючого з цим Договором.
	Вся інформація, яку Клієнт надав Адвокатському об’єднанню в ході надання правової допомоги Клієнту, є суворо конфіденційною і розголошенню третім особам не підлягає.
	Підписанням цього Договору, Клієнт надає згоду на обробку своїх персональних даних (у розумінні Закону України «Про захист персональних даних») Адвокатським об’єднанням для виконання обов'язків, передбачених п. 2.1. Договору.
	Підписанням цього Договору, Клієнт надає дозвіл Адвокатському об'єднанню на отримання і використання від його імені інформації, що містить банківську таємницю і власником якої є Клієнт.
	Інформація та дані зазначені у п. 5.4. та п. 5.3. цього Договору використовуватимуться Адвокатським об’єднанням виключно для надання правової допомоги визначеної у п. 1.1 даного Договору.
	Цей Договір складений в 2 (двох) примірниках, по одному для кожної із сторін та може бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».
РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Адвокатське об’єднання: Адвокатське об’єднання «І.»
Код ЄДРПОУ _________
Місцезнаходження: 49000, м. Р., вул. Ст-ка, буд. 4
п/р ХХХ
у ПАТ АБ «Р.» МФО ХХХ
Клієнт:
П.І.Б.  	
серія та номер паспорта  		 ідентифікаційний код  		  місце проживання  		  тел. 	_ ел.пошта  		 
 	місце підпису та П.І.Б.


