
Додаток №6.1. до УДБО ЮО 

 
Універсальний договір банківського обслуговування клієнтів – юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

 

 
   

 

 

АТ «БАНК  КРЕДИТ ДНІПРО» Ліцензія НБУ № 180 від 07.07.1993р., ЄДРПОУ 14352406 Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32. www.creditdnepr.com.ua.  

Телефон цілодобового центру 0 800 507 700, +38 056 787 88 88 

 

 

АКТ 

прийому-передачі обладнання 

м. ________________                                                                                        «___» ___________ 20___року 

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в особі ___________________________________________________, 

що діє на підставі _______________________________________________________________________, 

далі – Банк, та ________________________________________________________________________, в 

особі____________________________________________________________________, що діє на 

підставі_____________________________________________, далі – Клієнт, уклали цей акт про 

нижченаведене: 

1. Для виконання умов договору № _________ від «___» ____________ 20 ____ року про використання 
електронних платіжних засобів в торговій і сервісній мережі, Банк передає, а Клієнт приймає в 
тимчасове відповідальне безкоштовне користування, наступне обладнання, що належить Банку 
(далі – Майно): 

№ Найменування Серійний № Інвентарний № Баланс. вартість, 

грн. 

     

     

     

2. Банк передає майно в технічно справному стані. 
3. Клієнт зобов'язується забезпечити збереження обладнання і дотримання умов експлуатації. 
4. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження або знищення майна у розмірі його 

повної відновної вартості. 
5. Передача майна Клієнтом третім особам забороняється. 
При розірванні договору, або припиненні його дії іншим способом, вказаного в п.1 цього акту, Клієнт 

зобов'язаний повернути майно Банку протягом 5 (п'яти) банківських днів від дати розірвання договору в 

такому ж стані в якому він його одержав, з урахуванням природного зносу, по акту прийому-передачі. У 

разі пошкодження майна, Клієнт сплачує Банку його повну відновну вартість в розмірі __________грн., без 

надання рахунку, впродовж 3 днів від дати підписання акту прийому-передачі. У разі знищення майна 

Клієнт сплачує Банку його повну відновну вартість впродовж 3-х банківських днів від дати надання Банком 

рахунку Клієнту. 

 

Передав 

 

Прийняв 

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», 
Ідентифікаційний код юридичної особи 14352406, 
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32 
Код банку 305749, ІПН 143524004022, 
Свідоцтво платника ПДВ № 100236875, 
К\р 3200917220401 в Головному управлінні Національного банку 
України по м. Києву і Київській області, 
Тел./факс: (044)-593-85-55; 

 
Найменування Клієнта ____________;  
Місцезнаходження Клієнта ____________, 
П/р ___________ , відкритий в ______________ , код 
Банку ___________; 
Ідентифікаційний код юридичної особи________;  
Номер факсу_______________; 
Номер телефону___________;  
Адреса електронної пошти ____________; 
 

Відділення______ 
Посада уповноваженої особи Банку 
_____________    м.п. ___________________ 

   П.І.Б       підпис 

 

 
 
Посада уповноваженої особи 
 
П.І.Б. ____________   ______________ м.п. (за 
наявності) 

 


