
П 

Додаток 10 до Протоколу  Комітету з бізнесу фізичних осіб № ___ від __ __ 20__р. 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ДО 

ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «____назва___»  

№___ від «__»_____ 20_____ р. 

 

м.  __________________                                                                                                                                                                                                             ___________20__ р. 

 

 

БАНК: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», від імені якого діє _____________, на підставі довіреності _____________, з одного 

боку, та 

КЛІЄНТ: ПІБ                                                                                              Дата народження: 

Громадянин ______________ Резидент  _____________________ 

Адреса  електронної пошти Основний номер телефону _____________________________ Додатковий номер телефону ______________________________ 

з іншої сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», уклали цей Додатковий договір до Договору банківського вкладу «_назва_» № від ___________20__р.  

(далі – Договір вкладу), про наступне.  

Терміни, що використовуються в даному Додатковому договорі, вживаються в значеннях, наведених в Універсальному договорі банківського обслуговування клієнтів 

фізичних осіб у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» із змінами та доповненнями, затвердженому відповідним Рішенням Правління Банку та розміщений на сайті 

www.creditdnepr.com.ua (далі - УДБО). Цей Додатковий договорі є невід’ємною частиною Договору вкладу, який укладений в межах УДБО та є його невід’ємною 

частиною. 

 

1. Сторони домовились змінити Строк залучення Вкладу за Договором вкладу, в зв’язку з чим в дату укладання цього Додаткового договору Строк залучення Вкладу 

припиняється та Банк повертає Суму Вклад на поточний Рахунок Клієнта № 262_____________ відкритий в Банку. В зв’язку з цим, Банк нараховує та сплачує проценти 

у розмірі та порядку визначеному Договором вкладу та УДБО. 

 

2. Всі інші умови Договору вкладу залишаються без змін. 

3. Даний Додатковий договорі набирає чинності з дати його укладання та є невід’ємною частиною Договору вкладу. 

4. Даний Додатковий договір складено в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін. 

5. Реквізити та підписи Сторін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови викоритсання даного 

документу: 

Укладається з клієнтом в день зменшення сроку вкладу (дострокового розірвання строкового вкладу за 

умови погодження Банком). 

Банк Клієнт 

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», 

Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3 

ІПН 143524004022,  

Код за ЄДРПОУ 14352406, Код банку 305749 

К\Р 32007102101026 в Національному банку України (Код банку 300001) 

Телефон Контакт центру: 0 800 507 700 (безкоштовно); +38 056 787 88 88  

ПІБ ______________________________________________ 

Паспорт серія _______№_______________ виданий ______________ ___________ р. 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків : ____________ 

Адреса реєстрації місця проживання _______________________ 

Адреса фактичного місця проживання ______________________ 

 

Відділення______ 

П.І.Б. _______                              ___________     м.п. 

 

Підтверджую, що свій примірник цього Додаткового договору отримав 

 

П.І.Б. ____________   ______________ 

 

Примірник Клієнта 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ДО 

ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «____назва___»  

№___ від «__»_____ 20_____ р. 

 

м.  __________________                                                                                                                                                                                                             ___________20__ р. 

 

 

БАНК: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», від імені якого діє _____________, на підставі довіреності _____________, з одного 

боку, та 

КЛІЄНТ: ПІБ                                                                                              Дата народження: 

Громадянин ______________ Резидент  _____________________ 

Адреса  електронної пошти Основний номер телефону _____________________ Додатковий номер телефону _____________________ 

з іншої сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», уклали цей Додатковий договір до Договору банківського вкладу «_назва_» № від ___________20__р.  

(далі – Договір вкладу), про наступне. 

Терміни, що використовуються в даному Додатковому договорі, вживаються в значеннях, наведених в Універсальному договорі банківського обслуговування клієнтів 

фізичних осіб у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» із змінами та доповненнями, затвердженому відповідним Рішенням Правління Банку та розміщений на сайті 

www.creditdnepr.com.ua (далі - УДБО), до якого Клієнт приєднався шляхом підписання Заяви-згоди № ___ на укладання УДБО від _______ р. (далі – Заява-згода). Цей 

Додатковий договорі є невід’ємною частиною Договору вкладу, який укладений в межах УДБО та є його невід’ємною частиною.  

  

1. Сторони домовились змінити Строк залучення Вкладу за Договором вкладу, в зв’язку з чим в дату укладання цього Додаткового договору Строк залучення Вкладу 

припиняється та Банк повертає Суму Вклад на поточний Рахунок Клієнта № 262_____________ відкритий в Банку. В зв’язку з цим, Банк нараховує та сплачує проценти 

у розмірі та порядку визначеному Договором вкладу та УДБО. 

 

2. Всі інші умови Договору вкладу залишаються без змін. 

3. Даний Додатковий договорі набирає чинності з дати його укладання та є невід’ємною частиною Договору вкладу. 

4. Даний Додатковий договір складено в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін. 

5. Реквізити та підписи Сторін. 

 

Банк Клієнт 

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», 

Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3 

ІПН 143524004022,  

Код за ЄДРПОУ 14352406, Код банку 305749 

К\Р 32007102101026 в Національному банку України (Код банку 300001) 

Телефон Контакт центру: 0 800 507 700 (безкоштовно); +38 056 787 88 88  

ПІБ ______________________________________________ 

Паспорт серія _______№_______________ виданий ______________ ___________ р. 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків : ____________ 

Адреса реєстрації місця проживання _______________________ 

Адреса фактичного місця проживання ______________________ 

 

Відділення______ 

П.І.Б. _______                              ___________     м.п. 

 

Підтверджую, що свій примірник цього Додаткового договору отримав 

 

П.І.Б. ____________   ______________ 

Примірник Банку 

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

