УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ №_____
«____» ________ 20___ року

м._______________________
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Ця Угода укладена між __________________________________________, далі по
тексту ‒ «Банк», в особі ______________________________________________, який діє на
підставі
_______________________________________,
з
однієї
сторони
і
____________________________________________, далі по тексту ‒ «Компанія», в особі
_______________________________________________,
який
діє
на
підставі
_______________________, з іншого боку, про таке:
1. Предметом цієї Угоди є збереження конфіденційності (секретності) переговорів,
співпраці, недопущення розголошення Банком без дозволу Компанії будь-якої інформації,
позначеної цією Угодою в якості конфіденційної інформації, отриманої, зокрема, в
процесі проведення переговорів щодо взаємного комплексного співробітництва в частині
надання/використання банківських продуктів, у тому числі в частині можливостей
Компанії із залученням боргового фінансування.
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Дія цієї Угоди поширюється також на будь-яку інформацію, отриману Банком від
Компанії після вступу цієї Угоди в силу, що стосується всіх інших осіб, не названих у цій
Угоді, але афілійованих з Компанією (зокрема, на інформацію, що стосується
безпосередньо Компанії).
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Ця Угода визначає права, обов’язки, гарантії, відповідальність Компанії та Банку
щодо вказаної вище інформації.
2. У цій Угоді, якщо з контексту не випливає інше:
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2.1. Афілійована особа по відношенню до Сторони цієї Угоди означає:

A

(а) її материнську компанію, її учасника (акціонера), в тому числі фізичну особу, а
також учасника (акціонера) її материнської компанії (зокрема, фізичну особу);
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(б) будь-яку компанію, прямо або опосередковано контрольовану самою Стороною
та/або її материнською компанією і (або) учасниками (акціонерами) Сторони і (або) її
материнською компанією, а також учасником (акціонером) такої контрольованої компанії,
зокрема фізичною особою; або
(в) якщо Сторона не має материнської компанії, будь-яку компанію, яка прямо або
опосередковано контролюється цією Стороною та (або) учасниками (акціонерами)
Сторони, а також учасника (акціонера) такої контрольованої компанії, в тому числі
фізичну особу.
З цією метою:
(а) компанія (в тому числі Сторона) вважається під безпосереднім контролем іншої
компанії (в тому числі материнської), якщо така інша компанія володіє акціями (або
корпоративними правами в іншій формі), що забезпечують їй більшість голосів на
загальних зборах акціонерів (учасників) компанії (в тому числі Сторони), згаданої
першою в даному пункті; і
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(б) компанія (в тому числі Сторона) вважається під опосередкованим контролем
іншої (в тому числі материнської) компанії, якщо може бути визначено ряд компаній,
починаючи з цієї іншої (в тому числі материнської) компанії і закінчуючи компанією (в
тому числі Стороною), згаданою першою в даному пункті, пов’язаних таким чином, що
кожна компанія в цьому ряду знаходиться під безпосереднім контролем однієї або
декількох попередніх компаній в цьому ряду.
2.2. Конфіденційна інформація означає:

(а) всі дані, звіти, записи, кореспонденцію, замітки, огляди, розробки та іншу
письмову інформацію (так чи інакше пов’язані з Компанією), що розкривається
(надається) прямо або опосередковано Компанією та/або її Афілійованими особами або її
Представниками Банку та/або його Афілійованим особам або їх представникам, а також
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(б) всі дані, звіти, записи, кореспонденцію, замітки, огляди, розробки та іншу
інформацію, підготовлені окремо Банком або Банком спільно з Компанією на основі
інформації (так чи інакше пов’язаної з Компанією), прямо або побічно розкривається
(надається) Компанією та/або її Афілійованими особами або їх Представниками Банку
і/або його Афілійованим особам або їх представникам, а також
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(в) інформація про переговори, співробітництво між Банком та Компанією
незалежно від того, чи буде така інформація розкрита (надана) в усній, письмовій,
документарній або бездокументарній формі або іншим способом і на будь-яких носіях,
незалежно від того, чи позначена така інформація як конфіденційна.
2.3. Сторона означає або Компанію, або Банк, а Сторони означають разом Банк і
Компанію.
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2.4. Представники означають директорів, керівників та інших працівників Сторін і їх
Афілійованих осіб.
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3. Компанія передає Банку інформацію, а Банк приймає зазначену інформацію з
метою проведення Банком ризик-аналізу фінансового стану Компанії та підготовки
індикативної пропозиції щодо обопільного комплексного співробітництва в частині
надання банківських продуктів, у тому числі в частині можливостей Компанії із
залученням боргового фінансування.
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4. Сторони визначають, що отримана, розкрита (передана) в рамках цієї Угоди
інформація є Конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

