
Додаток № 2 до УДБО ЮО 

 

 
Заява про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування 

 
 

Найменування клієнта банку, що  

відкриває рахунок(власника 

рахунку)                                                             

                                                                                                                                                      (Повне і точне  найменування клієнта) 

Скорочене найменування 

 
Місцезнаходження 

 
 
Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний  

номер облікової картки платника податків   
 
Банк на підставі цієї Заяви про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування ЮО, та поданої  Заяви 
Клієнта про відкриття поточного рахунку відкриває поточний (-ні) рахунок (-ки) Клієнту. 

Обслуговування рахунку згідно Тарифного 
пакету  : 

____________________** (назва ТП*) 

Реквізити:   
* Якщо Клієнт обирає Тарифний Пакет  «START-UP», то  обслуговування здійснюється згідно Тарифного пакету «START-UP», а 
з– згідно Тарифного пакету ____________ 

Найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
Місцезнаходження Банку: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3. Код банку 305749, ІПН 143524004022, Свідоцтво платника ПДВ № 100236875, 
К\р 32007102101026 в Національному банку України, (Код банку 300001), Тел./факс: (044)-593-85-55; 

 Підписанням цієї Заяви про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування (далі - Заява) Клієнт надає ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі - Банк) свою згоду на відкриття поточного рахунку та надання платіжних карток на умовах, викладених у цій Заяві 
та в УДБО ЮО, а також повністю та безумовно приймає пропозицію Банку укласти Універсальний договір банківського обслуговування 
клієнтів – юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі – УДБО ЮО) на умовах, зазначених в УДБО 
ЮО. Клієнт підтверджує, що перед поданням цієї Заяви ознайомився з Тарифами Банку та умовами УДБО ЮО, які знаходиться на 
Офіційному сайті Банку за електронною адресою www.creditdnepr.com.ua (Корпоративні клієнти) та/або в установі Банку, з ними 
погоджується і зобов’язується виконувати. 
 Підписавши цю заяву, в порядку діючого законодавства підтверджую згоду на ведення з ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
документообігу, в тому числі підписання угод, договорів, додаткових угод до них, заяв, актів, платіжних і інших документів, як шляхом 
власноручного підписання, так і шляхом накладення електронного цифрового підпису, отриманого в порядку передбаченому Універсальним 
договором банківського обслуговування ЮО. 

Своїм підписом я приєднуюсь до Універсального договору банківського обслуговування ЮО і зобов’язуюсь виконувати умови, 
викладені в Універсальному договорі банківського обслуговування ЮО, Тарифах ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». 

Відношення між банком і клієнтом можуть вирішуватися як шляхом як підписання окремих договорів чи додаткових угод чи 
додаткових угод до Універсального договору банківського обслуговування ЮО, так і шляхом обміну інформацією/погодження по 
банківському обслуговуванню з клієнтом через web-сайт банку (www.creditdnepr.com.ua чи інший інтернет-/SMS ресурс, вказаний банком. 
Підтверджую, що вся надана мною інформація являється правильною і достовірною.  

Ця Заява складена в двох примірниках, у випадку її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін є підтвердженням 
укладення у письмовій формі Договору про відкриття, ведення поточного рахунку, який складається з УДБО ЮО, Заяви та Тарифів Банку. 
Клієнт підтверджує досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору про відкриття поточного рахунку.  

 

Банк                                                                                                            Клієнт 

 

                                       (прізвище, ініціали)                                                                                                                     (прізвище, ініціали)                  

 
Дата     Дата  

 
 
М.П.                  Підпис      М.П.                  Підпис* (власника рахунку) 

 
 
               М.П.                  Підпис 
 
 
Підписом також підтверджується, що 

1) Керівник (уповноважена керівником особа) дозволяє відкрити рахунок(-ки);    *Підписом Клієнта також підтверджується отримання другого екземпляру Заяви. 

 
 

 

 Універсальний договір банківського обслуговування ЮО – в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

 

 

 

В особі 
(Посада)  

                     В особі 
                   (Посада) 

 

   

Діючий на  
підставі  

                     Діючий на  
                    підставі  

 

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Ліцензія НБУ № 180 від 07.07.1993р., ЄДРПОУ 14352406 Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3. www.creditdnepr.com.ua.  
Телефон цілодобового центру 0 800 507 700, +38 056 787 88 88 

http://www.creditdnepr.com.ua/
http://www.creditdnepr.com.ua/

