
 

 
Додаток № 1.6 до УДБО ЮО 

ЗАЯВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ КЛІЄНТ-БАНК 

Найменування Банку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

 

Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) 
клієнта Банку, що відкриває рахунок 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків1 

  

 

Місцезнаходження  

 

Код економічної діяльності2______________________________________________________________________ 
Назва виду економічної діяльності2 _______________________________________________________________ 
Прошу відкрити рахунок для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності. 
 

Вид поточного рахунку Вид валюти (UAH, USD, EUR і т.д.) 

Поточний  

Поточний рахунок для операцій з використанням електронних платіжних засобів  

Рахунок із спеціальним режимом використання  
 

Додаткова інформація3 ________________________________________________________________________________________ 

1. Підписанням цієї Заяви надаю дозвіл на реєстрацію та надання доступу до системи «Клієнт-Банк» мені як власнику рахунку (-ів) та довіреним особам, які 
згідно з чинним законодавством України мають/матимуть право розпоряджатися рахунком (-ми). 

2. Клієнт підтверджує, що він повідомлений Банком про те, що повернення коштів гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі, що не 
перевищує встановлений законодавством граничний розмір відшкодування коштів. Клієнт підтверджує, що ознайомився з довідкою про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб, з розміром гарантованої суми відшкодування та переліком умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, відповідно до ст. 26 Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб розміщено на веб-сайті Банку: 
https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/uchast-u-fgvfo. 

З метою здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників відповідно до чинного законодавства 
під терміном «Вклад» розуміються кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які 
надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти. 

3. Прошу забезпечити надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» за рахунками, відкритими в АТ 

«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»:  

Додаткові 
можливості для 
забезпечення 
безпеки розрахунків 

 Обмеження переліку IP-адрес, з котрих дозволено підключення до системи «Клієнт-Банк».  
Дозволені IP-адреси: _______________________________________________________________________ В разі відсутності 
дозволених IP-адрес в цій Заяві Банк не несе відповідальності за перевірку IP адреси, з якої Клієнт відправляє платіж.  

 Використання SMS-інформатора для інформування (виберіть тільки один варіант):   
 Про загальний рух коштів на рахунку                             Про надходження на рахунок  
 Про видатки з рахунку                                                      Щоденно отримувати інформацію про залишок на рахунку  

Надсилати SMS-повідомлення в наступному форматі:  

 В тексті повідомлення вказується призначення платежу  
 В тексті повідомлення вказуються відправник та отримувач, а також призначення платежу  

Номер рахунку для відстеження _____________________________________________________________  
Номер мобільного телефону для отримання повідомлень: +38(0___)____________  
Обов’язкова інформація для надання послуги SMS-повідомлень з одноразовими паролями для підтвердження 

відправлення в Банк одного або групи платіжних доручень  
Номер мобільного телефону для отримання повідомлень: +38(0___)____________   

Логін:  _________________________  

Оплату за виконання операцій з переказу коштів за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» гарантуємо відповідно 
до Тарифів, чинних на момент надання таких послуг та на умовах згідно з Універсальним договором банківського обслуговування клієнтів 
– юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». 
Із змістом Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України 

21.01.2004 № 22, та Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III (зі змінами) ознайомлений.   
Вимоги цієї Інструкції та цього Закону є обов’язкові.    

 

Підтверджую, що ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб  ______________   Підпис 

Керівник (посада)4 

                                                                                                      (підпис)                                                                          (прізвище, ініціали) 
 

        
 

М.П.5         

                                                 
1 Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова», зазначають серію (за наявності) та номер паспорта. 

2 Фізична особа – підприємець заповнює згідно з вимогами Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженого наказом 
Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).  

3 Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і 
нерезидентів. 

4 Заповнює фізична особа – підприємець, адвокат, нотаріус, тощо. 

5 Використання печатки суб’єктом господарювання не є обов’язковим.  

Універсальний договір банківського обслуговування клієнтів – юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та осіб, 
які провадять незалежну професійну діяльність, в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

 

     
 

___.___.20___ р. 

https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/uchast-u-fgvfo


 

 

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Ліцензія НБУ № 70 від 22.10.2018, ЄДРПОУ 14352406, Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32. www.creditdnepr.com.ua.   
Телефон цілодобового центру 0 800 507 700 

_________________________________________________________________________________________ 
Відмітки Банку 

Відкрити рахунки дозволяю: 

Вид поточного рахунку Номер рахунку 
Вид 

валюти 
Дата відкриття 

рахунку 

    

    

    

 

Керівник (уповноважена керівником особа) 

                                   (підпис)          

Документи на оформлення відкриття рахунків перевірив. 

 

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                                                 
Зазначається за наявності печатки у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 

   
 

   
 

(посада та ПІБ  уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів Банку 
має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам) 

 (підпис) 

   
 


