Додаток № 1 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»

Заява про відкриття поточного рахунку
Найменування Банку

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Повне найменування клієнта Банку,
що відкриває рахунок
Скорочене найменування клієнта
Банку, що відкриває рахунок
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Код економічної діяльності1 ____________________________________________________________
Назва виду економічної діяльності1 ______________________________________________________
Просимо відкрити рахунок для здійснення господарської 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
1. Підписанням цієї Заяви надаю дозвіл на реєстрацію та надання доступу до системи «Клієнт-Банк» особам згідно з Переліком
уповноважених осіб, які відповідно до законодавства України мають/матимуть право розпоряджатися рахунком (-ми).
2. Додаткова інформація2 _____________________________________________________________________________________________

Керівник (посада)3
(підпис)

(прізвище, ініціали)

___.___.20___ р.
М.П.4
______________________________________________________________________________________________________________________________________

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

(підпис)

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
(підпис)
1

Заповнюється 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).
2
Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків
банків – резидентів і нерезидентів.
3
Керівник юридичної особи.
4
Використання печатки суб’єктом господарювання не є обов’язковим.
Зазначається за наявності печатки в юридичної особи – нерезидента.
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

