
Додаток №13 до УДБО 

 
 
Начальнику відділення_________________________ 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
___________________________________________ 

__________________________________________ 
(П.І.Б. клієнта) 
Паспорт: _____   ________  
видан:_______________________________________ 
_____________________________________________ 
Ідентифікаційний код: __________________ 
 
№ контрагента:  _______  група:  ___________ 

 

 
Заява про використання Слова-паролю та про надання основного номера телефона 

Доручаю та уповноважую ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – Банк) повідомляти по телефону інформацію щодо 

здійснених мною банківських операцій, щодо залишку та руху коштів на поточних рахунках та депозитних 

рахунках____________________________(П.І.Б. клієнта)___________________________, відкритих у Банку, а також змінювати ліміти на 

проведення операцій,  встановлювати або знімати обмеження, якщо можливість їх здійснення  на підставі розпоряджень по 

телефону передбачена внутрішніми  документами Банку та чинним законодавством, у випадках, коли особа, що звернулася за 

інформацією та/або для зміни лімітів на проведення операцій,  встановлення або зняття обмежень, правильно називає 

співробітникам Банку наведене нижче Слово-пароль. 

 

Слово-пароль, для здійснення Аутентифікації по телефону 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Вся інформація, що була повідомлена по телефону особі, яка правильно назвала Слово-пароль, вважається наданою 

мені на мою вимогу та з мого дозволу. Всі операції ініційовані, особою, яка правильно назвала Слово-пароль, вважаються такими, 

що здійснені на підставі належним чином наданого мною розпорядження.  

 

Я усвідомлюю та погоджуюсь з тим, що в зв’язку із поданням цієї заяви існує можливість несанкціонованого доступу третіх 

осіб до інформації щодо здійснених мною операцій, щодо моїх рахунків, а також можливість здійснювати, банківські операції від 

мого імені, в тому числі у випадках, коли таким особам випадково стане відомо Слово-пароль. У таких випадках Банк не несе 

відповідальність за розголошення інформації, зміни лімітів на проведення операцій,  встановлення або зняття обмежень, і я не 

матиму до Банку жодних претензій. 

 

З метою посилення заходів безпеки під час здійснення банківських операцій, прошу встановити, як основний номер 

телефону для проведення фінансових операцій по рахункам відкритих в Банку 0 800 507 

700__________________________________ 

Основний номер телефону може бути змінено Банком лише по моїй Заяві на зміну основного номера телефону або 

самостійно через СДБО «Free Bank».  

 

 

__(дата)_____ П.І.Б. клієнта________________ 
 

 

Заяву прийнято Банком: 

 

 
__(дата)_____          Посада ________________(П.І.Б.)_______________             Підпис ____________ 

 
 


