
 
Заява про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування 

 

Найменування клієнта банку, який  
відкриває рахунок (власника рахунку) 

Место для ввода текста. 

                                                                                (Повне і точне  найменування клієнта) 

Скорочене найменування  Место для ввода текста. 

  

Місцезнаходження Место для ввода текста. 

 

Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер 

облікової картки платника податків  Место для ввода текста.  

 
Банк на підставі цієї Заяви про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування ЮО, та поданої  
Заяви про надання певної банківської послуги*: 

 
 Здійснює обслуговування рахунку згідно з Тарифним 
пакетом:  

____________________** (назва ТП*)  

Реквізити:  
* Якщо Клієнт обирає Тарифний Пакет «СТАРТОВИЙ», то обслуговування здійснюється згідно з Тарифним пакетом 
«СТАРТОВИЙ», а з– згідно з Тарифним пакетом ____________  

Найменування Банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
Місцезнаходження Банку: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32. Код банку 305749, ІПН 143524004022, Свідоцтво платника ПДВ № 
100236875, К\р 32007102101026 в Національному банку України, (Код банку 300001), Тел. 0 800 507 700; 

Підписанням цієї Заяви про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування (далі - Заява) Клієнт надає 
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі - Банк) свою згоду на відкриття поточного рахунку та надання платіжних карток (* у разі наявності 
рахунків у Клієнта та/або діючого договору РКО, Клієнт дає свою згоду на продовження обслуговування на умовах УДБО ЮО) 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, фізичних осіб – підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну 
діяльність, у АТ «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, що знаходиться на Офіційному сайті Банку за електронною адресою 
www.creditdnepr.com.ua та/або в установі Банку, з ними погоджується і зобов’язується виконувати. 
 Підписавши цю заяву, у порядку діючого законодавства підтверджую згоду на ведення з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
документообігу, у 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 у 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 АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». 

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

Сторони погоджуються, що одночасно із набранням чинності цим Договором усі інші договори, укладені між Сторонами щодо 
відкриття та обслуговування Рахунків (Рахунку), припиняють свою дію. 

Ця Заява складена у 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 усіх істотних умов Договору про відкриття поточного рахунку. 

Підписанням цієї заяви даю дозвіл на реєстрацію та надання доступу до системи Клієнт-Банк, особам вказаним у картках зі 
зразками підписів. 

 

Банк                                                                                                            Клієнт 

 

                                       (прізвище, ініціали)                                                                                                                     (прізвище, ініціали)                  

 
                                                                                                                          Дата    

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

                                           
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         *Підписом Клієнта також підтверджується отримання другого екземпляру Заяви. 

Додаток № 2 до УДБО ЮО 
 

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

В особі 
(Посада)  

Место для ввода текста. 
                    В особі 
                   (Посада) Место для ввода текста. 

Место для ввода текста.  Место для ввода текста. 

Діючий на  
підставі  

Место для ввода текста. 
                   Діючий на  
                    підставі Место для ввода текста. 

___.___.2021 р. 

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 

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

