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Додаток №4 до УДБО ЮО 

  
 

ЗАЯВА НА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ «КЛІЄНТ-БАНК» 

Найменування клієнта Банку,  
(власника рахунку) 

 

 (Повне і точне найменування клієнта) 

Скорочене найменування (за 
наявності) 

 

  

Місцезнаходження  

  

Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 

  

 

Просимо забезпечити надання/зміну1 розрахункових послуг з використанням системи дистанційного 

 обслуговування «Клієнт-Банк» за рахунками: 

Рахунок (ки) 

 
 № ________________________________________________________________________________________ 

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.   

 
 
Керівник                            __________________________            ____________________________________________  
                                                  (Підпис)                                                 ПІБ                                      

М. П.                       

Головний бухгалтер         __________________________            ____________________________________________  
                                                  (Підпис)                                                 ПІБ                                      

 

Належність вказаних рахунків Клієнту засвідчено:    __________________ 
          (Підпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 необхідне підкреслити 

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

 


