
Додаток №9  до УДБО ЮО 

 Універсальний договір банківського обслуговування клієнтів – юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

 

ДОГОВІР №  ___ про зміну ДОГОВОРУ 

___________________ від __.__.______ року  

м. ________________ __._______. _____року 

 

Цей Договір № _______ про зміну Договору _______ №_______ від _______ року   (надалі — «Договір про 

зміну») укладений між:  

 ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (скорочене 

найменування ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»), в особі _____________(зазначити посаду уповноваженої 

особи),_______________ (П.І.Б. уповноваженої особи), яка діє на підставі Довіреності від ___.___.___ року, та в 

особі _____________(зазначити посаду уповноваженої особи),_______________ (П.І.Б. уповноваженої особи), яка 

діє на підставі Довіреності від ___.___.___ року, з одного боку (далі — «Банк»), та  

 ________________ (зазначити повне найменування Клієнта) в особі _____________ (зазначити посаду 

уповноваженої особи),_______________ (П.І.Б. уповноваженої особи), яка діє на підставі Статуту/Довіреності від 

___.___.___ року, посвідченої приватним нотаріусом ______________міського нотаріального округу 

_________________ (П.І.Б. нотаріуса) за реєстровим № ___ (якщо діє на підставі статуту, ким посвідчено не 

зазначати)/за власним волевиявленням (зазначається при укладанні договору з ФОП)  (далі — «Клієнт»), з 

другого боку. 

Банк та Клієнт, які надалі іменуються «Сторонами», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір 

про зміну про наступне: 

 

1. Викласти Договір №____________ від __.___._________ року в новій наступній редакції: 

 

« 

Викладається повна редакція Договору про надання банківської послуги в одній із форм Універсального договору 

банківського обслуговування клієнтів-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в ПАТ «БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО. 

                     » 

  

2.  По умовам, що не врегульовані цим Договором про зміну, Сторони дотримуються положень 

УДБО ЮО. 

3.  Цей Договір про зміну є невід’ємною частиною Договору _______ №_______ від _______ року, 

він складений у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін) та набирає чинності з моменту його 

підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін. 

 

4. Реквізити сторін 

Банк Клієнт 

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

14352406, 

01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, 

Код банку 305749, ІПН 143524004022, 

Свідоцтво платника ПДВ № 100236875, 
К\р 32007102101026 в Національному банку України, 

(Код банку 300001)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 

_____________     ___________________ 

   П.І.Б       підпис 

Посада уповноваженої особи Банку 

_____________    м.п. ___________________ 

   П.І.Б       підпис 

 

 

Посада уповноваженої особи Клієнта 

_____________    м.п. ___________________ 

   П.І.Б       підпис 

 

Примірник Договору отримано ______________/___________/ 

 


