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Від імені якого, на підставі довіреності №___ від «__»________ р._ діє:
ПІБ
Дата народження:
Громадянин ______________
Резидент _____________________ Основний номер телефону
_____________________________
надалі – Клієнт, шляхом підписання цієї Заяви-згоди про укладання Універсального договору банківського
обслуговування клієнтів-фізичних осіб (надалі – Заява-згода), відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України,
акцептує публічну пропозицію АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – Банк) на укладання Універсального
договору банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» із змінами та
доповненнями (надалі – УДБО), яка розміщена на веб-сайті Банку www.creditdnepr.com.ua, і беззастережно
приєднується до умов УДБО та в повному обсязі, з урахуванням умов надання всіх послуг, як обраних
безпосередньо при акцептуванні УДБО, так і послуг, що можуть бути надані Клієнту в процесі обслуговування (з
урахуванням всіх змін та доповнень) і погоджується з тим, що він може обирати будь-які послуги передбачені
УДБО, в тому числі через дистанційні канали обслуговування (за наявності технічної можливості Банку).
Датою укладання УДБО є дата зазначена на цій Заяві-згоді.
Клієнту надається можливість ознайомитися з публічною частиною УДБО наступним способом:
· Шляхом направлення на електронну пошту, вказану в Заяві-згоді, активного посилання на УДБО, який
розміщений на веб-сайті Банку
· Шляхом направлення на основний/додатковий телефонний номер активного посилання на УДБО, який
розміщений на веб-сайті Банку
· Шляхом направлення у Freebank активного посилання на УДБО, який розміщений на веб-сайті Банку.
Шляхом підписанням цієї Заяви-згоди, Клієнт підтверджує, що:
1) до моменту підписання цієї Заяви-згоди, він ознайомлений та згодний з умовами, викладеними в УДБО, що
розміщений на веб-сайті Банку www.creditdnepr.com.ua, Тарифами, проектом цієї Заяви-договору, довідкою про
систему гарантування вкладів фізичних осіб та підтверджує, що має можливість та зобов’язується самостійно
відстежувати всі зміни та доповнення, які будуть вноситись до УДБО;
2) погоджується отримувати банківські послуги на умовах, що зазначені в УДБО, та підтверджує, що всі умови
йому
зрозумілі
та не потребують
додаткового
3) зі змістом
статей
190 «Шахрайство»
і 222тлумачення;
«Шахрайство з фінансовими ресурсами» Кримінального кодексу
України
ознайомлений;
4)
якщо, до дати підписання цієї Заяви-згоди, Клієнт раніше вже акцептував публічну пропозицію Банку на
укладання УДБО, ця Заява-згода, підписана ним, є новою редакцією раніше підписаної Заяви на підставі якої він
приєднався до УДБО та яка також підтверджує укладення між Банком та Клієнтом УДБО в поточній редакції,
станом на дату підписання цієї Заяви-згоди;
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5)
приєднався до УДБО та яка також підтверджує укладення між Банком та Клієнтом УДБО в поточній
редакції, станом на дату підписання цієї Заяви-згоди;
6)
Клієнт згоден з порядком зміни Тарифів та УДБО, який передбачений в УДБО та з порядком повідомлення
про такі зміни відповідно до УДБО. Клієнт погоджується виконувати свої зобов’язання, у т.ч. стосовно оплати
заборгованості, нарахованої відповідно до Тарифів, діючих на дату здійснення операції;
7)
Клієнту було доведено Банком всю передбачену Законом України «Про захист персональних даних»
інформацію, зокрема, шляхом розміщення її в УДБО, з якими він ознайомився. Клієнтом надані Банку всі дозволи,
які вимагаються Законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про банки та
банківську діяльність» щодо обробки та передачі третім особам інформації про нього (в тому числі не захищеними
каналами зв’язку), здійснені ним операції та його фінансовий стан, тощо, в тому числі яка становить банківську
таємницю;
8)
Клієнт підтверджує достовірність наданої ним Банку інформації, а також своє зобов’язання повідомити Банк
про будь-які зміни цієї інформації протягом 10-ти календарних днів з моменту таких змін;
9) Клієнт надає право Банку перевіряти інформацію, надану ним в цій Заяві-згоді та/або інших договорах та
документах, а також уповноважує Банк проводити будь-які потрібні, на погляд Банку, додаткові перевірки (в т.ч.,
але не виключно, звернутись в будь-який момент до роботодавця Клієнта для перевірки та отримання інформації).
Клієнт надає свою згоду на надання (отримання) Банком третім особам (від третіх осіб) з метою формування його
кредитної історії будь-якої інформації та усіх необхідних відомостей про нього, його зобов’язання за Кредитним
договором. Клієнт надає згоду на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення
через Бюро кредитних історій інформації про нього (у т.ч. інформації, що міститься в державних реєстрах та
інших базах публічного користування) у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та
обігу кредитних історій» (далі – Закон). Клієнт підтверджує, що він повідомлений про те, що інформація для
формування його кредитної історії буде передана до бюро кредитних історій, створеного відповідно до Закону.
Підписанням цієї Заяви-згоди, керуючись нормами статей 6, 627 та 207 ЦК України, з якими Клієнт ознайомлений
та зміст яких роз’яснено, Клієнт дає свою беззаперечну згоду на те, що кредитні договори, договори банківського
рахунку та надання додаткових послуг та інші договори, про які прямо зазначено в УДБО, з боку Банку будуть
укладатися, шляхом нанесення на них типографськими засобами відбитку печатки Банку та підпису
уповноваженої особи Банку, зразки яких наведені в УДБО. Клієнт підтверджує, що до моменту підписання цієї
Заяви-згоди, він ознайомився зі зразками печатки Банку та підпису уповноваженої особи Банку, умовами УДБО та
надає згоду щодо такої письмової форми вищезазначених договорів. Клієнт підтверджує, що укладання договорів
у такий спосіб не може бути підставою для їх оскарження.
(у разі підписання Клієнтом)
________________________________
ПІБ Клієнта

_____________________________
Підпис Клієнта

(у разі підписання довіреною особою)
_________________________________
ПІБ довіреної особи

_______________________
Підпис довіреної особи

Підтверджую відповідність ідентифікаційних даних/ офіційних документів особи отриманих під час проведення її
верифікації
______________
«_____»_____________
___________________________
_
20____ р.
ПІБ уповноваженої особи
Підпис
Дата

Банк:

Дата:

Клієнт:

