
Додаток №8 до УДБО ЮО 

 

   

 

 

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 

 

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

Заява про розірвання Договору про надання банківської послуги  

До:   ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», Україна, м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 14352406, 
К\р 32007102101026 в  Національному банку України, код банку 305749 

Від: Найменування 
Клієнта 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Клієнта/ 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (для фізичних осіб – 
підприємців) 

 

Місцезнаходження Клієнта/ 
адреса реєстрації (для 
фізичних осіб – підприємців) 

 

В особі: 

ПІБ  

який/яка діє на підставі  
Статуту/Довіреності/ на підставі 
власного волевиявлення 

 

 

 

 Прошу розірвати Договір ___________________________________ 

 

 

 

Підписанням цієї заяви про розірвання Договору про надання банківської послуги, Клієнт  згоден з умовами закриття 
Банківського послуги та закриття рахунків, що визначені УДБО ЮО. Крім того підтверджує, що з підписанням цієї Заяви про 
розірвання Договору про надання банківської послуги також виявляє свій намір припинити дію відповідного Договору про надання 
банківської послуги, а відкриті на його підставі рахунки доручає закрити, з врахуванням вимог чинного законодавства та умов 
відповідного Договору про надання банківської послуги.  

Клієнт погоджується, що ця Заява в двох примірниках, у випадку її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін є 
підтвердженням наміру припинити дію Договору про надання банківської послуги у письмовій формі з наслідками, визначеними 
умовами УДБО ЮО.  

Ця Заява про розірвання Договору про надання банківської послуги є невід’ємною частиною Договору про надання банківської 
послуги, складена у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін) та набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та 
скріплення печатками Сторін.   

 

Дата заповнення <#todayTXT#>      

Банк Клієнт 

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», 
Ідентифікаційний код юридичної особи 14352406, 
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; 

 
Найменування Клієнта:  
Адреса:; 
П/р; відкритий в;  
код Банку:; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків:;  
Номер факсу:; 
Номер телефону:;   
Адреса електронної пошти:; 

 

Відділення 
 
Посада уповноваженої особи 
П.І.Б __________     м.п. 
                                 (Підпис)  
Посада уповноваженої особи 
П.І.Б. ________ 
                              (Підпис) 

 

Посада уповноваженої особи Клієнта 
Фізична особа- підприємець  
_____________                 м.п.                ___________________ 
   П.І.Б                             підпис 
 
 

Свій примірник цієї Заяви отримав _______________________________  (підпис, П.І.Б.) 
 

 


