
Додаток № 3 до УДБО ЮО 

 

 
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОРПОРАТИВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ 

 
Прошу випустити корпоративну платіжну картку співробітнику підприємства 

_______________________________, для здійснення операцій по рахунку:  

№    

 

П.І.Б.:  

 

  

Індивідуальний ліміт:     

Ім’я та прізвище співробітника в латинській транслітерації  
(бажано так, як записано в закордонному паспорті) 

     

 
Назва підприємства (в латинській транслітерації)  

 

 

         

Керівник_______________________                              ________________ 
                                                               (підпис)                                                   (прізвище, ініціали) 
Головний  бухгалтер _____________________          ___________________ 
                                                           (підпис)                                                        (прізвище, ініціали) 
 

 

 Visa Gold payWave (миттєва)  Visa Gold payWave Chip    

 Visa Platinum payWave Chip  MasterCard Gold  Visa Infinite  

       
 основна                                       додаткова до картки співробітника ІПН __________________  

 у зв’язку з закінченням строкую дії  у зв’язку з втратою  

   

Кодове слово (дівоче прізвище матері) _____________________________________   

Паспорт: Серія  Номер , Коли виданий  ..р., 
 

Ким виданий:______________________________________________________________________________  

Реєстраційний номер  
платника податків (ІПН)  Дата народження:  ..р.,                  

 

Місце реєстрації:___________________________________________________________________________________  
Підтверджую правильність вказаних вище даних. З діючими Тарифами і Правилами користування платіжними картками 
ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати. 

 

 

Підпис Держателя картки ________________________  
 

     
Дата  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Універсальний договір банківського обслуговування ЮО – в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

 

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Ліцензія НБУ № 180 від 07.07.1993р., ЄДРПОУ 14352406 Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3. www.creditdnepr.com.ua.  
Телефон цілодобового центру 0 800 507 700, +38 056 787 88 88 



Додаток № 3 до УДБО ЮО 

 
 
 
 

Корінець Заяви про видачу корпоративної платіжної картки 

Я,  ____________________________________________________________________________________________, 

що підписався нижче, підтверджую, що я отримав картку №     

строком дії до .р. у непошкодженому стані, а також ПІН-код до неї.  ..р.                                                                  

                                                                                          ________________      _______________________ 
                                                                                                                                                        (підпис)                                (прізвище, ініціали) 

Уповноважена особа Банку:                                            ________________      ______________________ 
                                                                                                                                                        (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

Талон для каси про списання платіжної картки з підзвіту  

Я,  ___________________________________________________________________________________, 

що підписався нижче, підтверджую, що я отримав картку №     

строком дії до ..р. у непошкодженому стані, а також ПІН-код до неї. ..р.                                                                    

                                                                       ________________      ______________________ 
                                                                                                                                             (підпис)                                (прізвище, ініціали) 

Уповноважена особа Банку:                                        ________________      ______________________ 
                                                                                                                                        (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 
 


