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Додаток №2 

до Положення про акредитацію нотаріусів в АТ «КРЕДОБАНК» 

 

 

3-14-03-1-05.204/3-10-1.002 

 

АТ «КРЕДОБАНК» 

79044, м. Львів, вул. Сахарова, 78 

 

Приватний нотаріус 

__________________  

нотаріального округу 

(П.І.Б.) 

 
 

Просимо Вас розглянути питання щодо акредитації в АТ «КРЕДОБАНК» Приватного 

нотаріуса ____________________________________ нотаріального округу 

________________(ПІБ)__________________.                         

 
Анкета нотаріуса 

 

ПІБ  

Нотаріальний округ  

Паспортні дані  

Дата реєстрації 

нотаріальної діяльності 
 Ідентифікаційний номер  

Свідоцтво про право на 

заняття нотаріальною 

діяльністю 

Номер  Дата Реєстраційне посвідчення про 

реєстрацію приватної 

нотаріальної діяльності 

Номер  Дата 

    

Юридична адреса  Фактична адреса  

Контактні телефони 

 Факс   

 Сайт   

 E-mail  

Кількість працюючих в штаті  

Досвід роботи нотаріусом (років)  

Банки – партнери, з якими 
співпрацює нотаріус  

Назва банку Термін співпраці (років) 

  

  

  

  

  

Чи співпрацювали з АТ «КРЕДОБАНК» раніше (вказати протягом якого часу)  

Наявність відкритого рахунку  

в ПАТ «КРЕДОБАНК» 

(так/ні) 

Реквізити рахунку, відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» (якщо відкрито) 
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Відомості про нотаріуса  

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, по 
батькові  

Відомості про кваліфікаційні документи нотаріуса 

назва документа, дата видачі ким видано 

1. 2. 3. 4. 

1.  

св-во про підв. кв-ї  №          від                  ,  
св-во про підв. кв-ї  №          від                  ,  
довідка  від                      , 
сертифікат №                від                     ,  

Центр перепідготовки та підв. кв-ї 
Мінюст України 

    

 

Орієнтовна вартість нотаріальних та інших послуг нотаріуса 
Нотаріальне посвідчення договору іпотеки ___________ грн. 

Нотаріальне посвідчення договору застави рухомого майна ___________ грн. 

Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна ___________ грн. 

Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу транспортного засобу ___________ грн. 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно ___________ грн. 

Державна реєстрація обтяження майна іпотекою ___________ грн. 

Накладення заборони відчуження нерухомого майна ___________ грн. 

Державна реєстрація припинення обтяження майна іпотекою ___________ грн. 

Зняття заборони відчуження нерухомого майна ___________ грн. 

Вчинення виконавчого напису ___________ грн. 

 
 

Я __________________________________________________________, згідний використовувати типові форми договорів, 

затверджені Правлінням АТ «КРЕДОБАНК» під час вчинення нотаріальних дій при обслуговуванні клієнтів АТ 

«КРЕДОБАНК». 

 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI надаю  згоду на збір, 

обробку та використання  персональних даних загального характеру з метою забезпечення реалізації адміністративно-

правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин в сфері торгівлі, надання 

послуг, виконання робіт та інших відносин в межах співпраці з АТ «КРЕДОБАНК». 

 
 
 
 
“__”  _________  20__р.                              ________________       ПІБ           

         МП  підпис нотаріуса 
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