
Додаток № 10 до УДБО ЮО 

 

 

 

ЗАЯВА ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТУ ОВЕРДРАФТУ 

 
Найменування клієнта банку 
 

 
Місцезнаходження 

 
Код за ЄДРПОУ/реєстраційний 
(обліковий) номер платника 
податків 

 

 

 

 

Прошу встановити мені ліміт Овердрафту в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на наступних умовах: 

Ліміт овердрафту станом на дату підписання цієї Заяви- ________________ грн. 00 коп. 

Максимальний ліміт Овердрафту встановлюється згідно з УДБО ЮО. 

Рахунок для встановлення ліміту Овердрафту №  

Строк встановлення ліміту Овердрафту: 365 днів, з можливістю автоматичної пролонгації на такий же строк, на умовах, визначених в 
розділі 9 УДБО ЮО. 

Комісія за встановлення Ліміту Овердрафту  - 0,00  (нуль) грн. 

 Клієнт зобов’язується протягом строку дії цього Договору забезпечити постійні та регулярні надходження грошових  коштів  (Чистих 
Кредитових Оборотів (далі - ЧКО)) на Поточний рахунок в наступних обсягах: 
- починаючи з другого календарного місяця дії Договору про встановлення ліміту Овердрафту (далі – Договір овердрафту) –  в обсязі не 
менше 30% (тридцять відсотків) від заявлених ЧКО;  
- в третій календарний місяць дії Договору - в обсязі не менше 60% (шістдесят відсотків) від заявлених ЧКО;  
- в четвертий і наступні календарні місяці дії Договору – в обсязі не менше 100% (сто відсотків) від заявлених ЧКО. 
Контрольна дата підрахунку ЧКО  – останнє число кожного відповідного календарного місяця дії. 
Сума заявлених ЧКО розраховується__________________грн. 

Процентна ставка (% річних): на поточну заборгованість за Овердрафтом - __% 

на прострочену заборгованість за Овердрафтом - __% 

Порядок розрахунку/встановлення /погашення ліміту Овердрафту, відповідальність сторін, санкції за невиконання зобов’язань, *порядок 
нарахування/сплати процентів - на умовах ,визначених в розділі 9 УДБО ЮО. 

Підписанням цієї Заяви про встановлення ліміту Овердрафту Клієнт надає АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі - Банк) свою згоду на 
встановлення ліміту Овердрафту на умовах, визначених в УДБО ЮО, а також повністю та безумовно приймає пропозицію Банку укласти 
Універсальний договір банківського обслуговування клієнтів – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНІПРО» (надалі – УДБО ЮО) на умовах, зазначених в УДБО ЮО. Підтверджує, що перед підписанням цієї Заяви ознайомився з 
Умовами встановлення ліміту Овердрафту та умовами УДБО ЮО, які знаходиться на Офіційному сайті Банку за електронною адресою 
www.creditdnepr.com.ua (Корпоративні Клієнти) та/або в установі Банку, з ними погодився і зобов’язується виконувати. 

Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що ознайомлений та згодний з тим, що: 
- підписанням Договору, який складається з Заяви та УДБО ЮО, Сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов Договору про 
встановлення ліміту Овердрафту, які передбачені законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних, 
вказаних в цій Заяві;  
- під ознайомленням Клієнта в письмовій формі розуміється одна з дій, вчинених Клієнтом та/або Банком згідно п. 2.7.4 УДБО ЮО. 
- ця Заява в двох примірниках, у випадку її підписання Сторонами, скріплення печатками Сторін (за наявності) є підтвердженням 
оформлення Договору про встановлення ліміту Овердрафту на умовах УДБО ЮО. 
- внесення змін до умов  Договору про встановлення ліміту Овердрафту здійснюється в порядку, визначеному в п. 9.12.  УДБО ЮО. 

Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що Банк повідомив його про передачу інформації, перелік якої визначено в ЗУ «Про банки і 
банківську діяльність», до кредитного реєстру Національного банку України та обов’язок Клієнта повідомити про це пов’язаних з ним осіб. 

Банк                                                                                                            Клієнт 

 

                                       (прізвище, ініціали)                                                                                                                     (прізвище, ініціали)                  

Дата     Дата  

 
 
М.П.                  Підпис      М.П.                  Підпис* (Клієнта Банку) 

 
             
 
________________      
         (підпис)       

 
 
 
 
*Підписом Клієнта підтверджується отримання другого екземпляру Договору 

 

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

В особі 
(Посада)  

                     В особі 
                   (Посада) 

 

   

Діючий на  
підставі  

                     Діючий на  
                    підставі  

 
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 

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

