
 

Додаток 4.1.  

до Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам 

  та фізичним особам-підприємцям у АТ «КРЕДОБАНК» 

 

 

АТ «КРЕДОБАНК» 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № __ 

НА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ 

м. ____________________                                                                      «_____»_______________ 20____ року 

1.1. ДОПУСТИМІ ПЛАТНИКИ:  Вибрати необхідне 
(лише один з варіантів) 

фізичні особи 

 
суб’єкти господарювання та інші організації 

 
1.2. ВИД ПЕРЕКАЗУ ГОТІВКИ ЗГІДНО ТАРИФІВ 

БАНКУ 

Вказати необхідне 

 

1.3. ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ ГОТІВКОВОГО 

ПЕРЕКАЗУ 

Вказати необхідне 

 

1.4. НАЙМЕНУВАННЯ/ПІБ КЛІЄНТА ТА РЕКВІЗИТИ  

РАХУНКУ НА  ЯКИЙ ПЕРЕКАЗУЄТЬСЯ ГОТІВКА 

 

________________________________________________ 
               (найменування/ПІБ та ЄДРПОУ/ОНПП/РНОКПП Клієнта) 

п/р № ____________, відкритий в ___________________ 
                                                                                        (назва банку) 

код банку____________. 

1.5. РОЗМІР ТА ПЕРІОД ДІЇ  КОМІСІЙНОЇ 

ВИНАГОРОДИ БАНКУ ЗА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ 

 

Вказати необхідне 

 

_____________________ 
(зазначити розмір) 

з дати погодження Банком 

цього Розпорядження по 

___.___.20___р. включно 

у відповідності до діючих 

Тарифів Банку станом на 

дату здійснення Переказу 

готівки 

з ____.____20____ р.  

1.6. ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ Вибрати необхідне 
(лише один з варіантів) 

загальною сумою готівки, що внесена Платниками протягом 

поточного дня  
кожною окремою сумою готівки, що внесена Платниками 

протягом поточного дня   

1.7. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ КОМІСІЙНОЇ 

ВИНАГОРОДИ БАНКУ ЗА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ 

Вибрати необхідне 
(лише один з варіантів) 

сплачується Клієнтом (утримується Банком, шляхом 

договірного списання з рахунків Клієнта, відкритих в Банку, 

за кожним внесенням Платником до каси Банку належної до 

переказу суми готівки) 
 

сплачується Клієнтом (утримується Банком з кожної окремо 

внесеної Платником до каси Банку належної до переказу 

суми готівки, шляхом її зменшення на відповідну суму 

належну з Клієнта на користь Банку) 
 

сплачується Платником (готівкою при внесенні до каси 

Банку належної до переказу Клієнту суми готівки)  
1.8. ОБОВ’ЯЗОК БАНКУ, ЩОДО НАДАННЯ КЛІЄНТУ 

РЕЄСТРУ ЗДІЙСНЕНИХ ПЕРЕКАЗІВ ГОТІВКИ 

Вибрати необхідне 
(лише один з варіантів) 

Надавати на електронну пошту________@_________ 

 
Не надавати 

 
1.9. Зобов’язання Сторін щодо Переказу готівки, що мають бути визначені Клієнтом в цьому Розпорядженні, 

визначаються шляхом проставлення відповідної відмітки (умови, навпроти яких відмітка не проставлена, не вважаються 

умовами здійснення Переказу готівки). 

Із змістом і умовами Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-

підприємцям у АТ «КРЕДОБАНК», надалі – Правила, документації (в т. ч. технічними вимогами, умовами користування) 

системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» та системи онлайн-банкінгу «КРЕДОБАНК», 

Тарифами Банку ознайомлені. Вимоги Правил та Тарифів Банку для нас обов'язкові. 

___________________________________________ _________________              _______________________________ 
                                                     (посада)                                               (підпис)    (ПІБ) 

М.П. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Погоджено Банком: 

Керівник (уповноважена  керівником особа)  _____________________________ Банку                                                                                                                            

(ПІБ, підпис) 



 

Додаток 4.1.  

до Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам 

  та фізичним особам-підприємцям у АТ «КРЕДОБАНК» 

 

 

     М.П. 

«_____»______________ 20____року 


