Додаток №11 до УДБО

Начальнику відділення_________________________
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
___________________________________________
__________________________________________
(П.І.Б. клієнта)
Паспорт: _____ ________
видано:_______________________________________
_____________________________________________
Ідентифікаційний код: __________________
№ контрагента: _______ група: ___________

Заява держателя платіжної картки № ___________
Необхідно відмітити необхідні пункти
____________________________________________________(П.І.Б. клієнта)__________________________________________________________

1. Прошу по вказаній платіжній карті встановити наступні обмежуючі ліміти на зняття готівки та розрахунків за
допомогою платіжної картки на добу:
Тип ліміту
Кількість операцій, що проводяться в банкоматі та POS-терміналах в касах банків, шт.

Розмір обмеження

Кількість операцій, що проводяться в POS- терміналах торгівельних мережах, шт.
Максимальна сума операцій, що проводяться в банкоматах та POS-терміналах в касах банків, еквівалент USD
Максимальна сума операцій, що проводяться в POS-терміналах торгівельних мережах, еквівалент USD
- На постійній основі;

- На місяць;

- На півроку;

- На строк з _____/_____/_______р. по _____/_____/_______р.

Прошу по вказаній платіжній карті відмінити наступне правило (тільки для платіжних карток з чіпом):

2.

«Запит по ЧІП – карті на проведення транзакції по магнітній полосі в країні, в якій не діє правило переносу відповідальності по ЧІПкартам. Операція – заборонена»
- На постійній основі;

- На півроку;

- На строк з _____/_____/_______р. по _____/_____/_______р.

Прошу відкрити доступ для проведення операцій в мережі Інтернет по платіжній карті:

3.






- На місяць;

з введенням CVV-коду,
без введення CVV-коду,
на строк:
на постійній основі,
на півроку,
на місяць,
на період _______________________,
кількість операцій ________
на день,
на тиждень,
на місяць,
сума операцій (в еквіваленті USD) __________________
на день,
на тиждень,
на місяць,
на наступні сайти*: (по можливості)______________________________________________________________________________

* У випадку, якщо операції в мережі Інтернет будуть проходити через високо ризикові країни, ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно перерахувати ці країни (наприклад, paypal.com,
amazon.com, google.com, victoriassecret.com, оплата Skype, AppStore - Гонконг, Китай, Таїланд, Сінгапур, Бенін, Бразилія, Буркіна Фасо, В'єтнам, Габон, Гвінея, Індонезія,
Камерун, Китай, КНДР, Конго, Кот д'Івуар,,Ліберія, Лівія, Мавританія, Малайзія, Малі, Марокко, М'янма, Нігер, Провінція Тайвань, Республіка Корея, Сенегал, Сьєрра-Леоне,
Того, Туніс, Філіппіни, Центральноафриканська Республіка, Чад, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Болгарія, Індія, Шрі-Ланка, Сирійська Арабська Республіка і т.д.).

Поширення поштово-телефонної та інтернет-комерції у всіх сферах фінансових взаємин, у тому числі в бізнесі пластикових
карт, має, поряд з незаперечними зручностями для споживача, свої негативні наслідки - наростаючий у всьому світі обсяг
несанкціонованих транзакцій. Дозвіл платіжних систем проводити замовлення товарів і послуг по телефону, поштою і через
Інтернет з оплатою за карткою без пред'явлення самої картки (так звані посилкової транзакції), дає можливість використання
номера Вашої картки сторонніми особами. Списані у результаті без Вашої згоди кошти дуже складно, а часто і неможливо
повернути на Ваш рахунок.
Я, ___________(П.І.Б. клієнта)____________ ознайомлений з інформацією про можливі наслідки використання карти в
режимі mail-order транзакцій і згоден нести повну відповідальність за несанкціоновані операції, які можуть виникнути як наслідок
використання мною карти для оплати послуг або товарів за допомогою телефону, пошти чи Internet.
Підпис картодержателя ________________

___________
(дата)

Заяву прийнято Банком:
_________
(дата)

Посада _______________________________

Підпис ____________

(П.І.Б.)

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
Код за 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

