
 
Додаток 2.4. 

до Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам  
та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» 

 

 

 

                                                          АТ «КРЕДОБАНК» 

Розпорядження №  

на регулярне списання та продаж іноземної валюти  

 

 

м.________                                                                                                            від  «_____» ________________20__р. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                  (найменування/ПІБ та ЄДРПОУ/РНОКПП Клієнта) 

 

Поточний рахунок Клієнта № _________________________  в іноземній валюті ____________________ , з якого  

                                                                      (номер)                                                                  (вид валюти ) 

здійснюється договірне списання коштів для добровільного продажу іноземної валюти на ВРУ (Поточний 

рахунок). 

 

    Доручаю продавати іноземну валюту (будь-які надходження) на умовах, що зазначені нижче. 

 

Сума або формула ( алгоритм) обрахунку суми 

для продажу іноземної валюти  

 

Курс продажу 

 в грн. 

Гривневий еквівалент 

іноземної валюти  

Сума залишку коштів на Поточному рахунку 

станом на 09:00 год. наступного дня за днем 

зарахування коштів за мінусом будь-яких 

надходжень коштів в день продажу.  

 

Курс уповноваженого 

Банку, встановлений для 

цього типу операцій на ВРУ 

Відповідно до курсу, 

встановленого Банком на 

день здійснення продажу 

іноземної валюти 

 

Шляхом підписання цього Розпорядження, надаю згоду і уповноважую Банк до початку торгів на ВРУ 

на здійснення списання коштів в іноземній валюті, для продажу цієї валюти в сумі, що дорівнює сумі залишку на 

Поточному рахунку, вказаному в цьому Розпорядженні, станом на початок Операційного дня, наступного  за 

днем  зарахування коштів на цей Поточний рахунок. 

У разі виконання цього Розпорядження на вказаних вище умовах, надаю право утримати комісійну 

винагороду в національній валюті з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти, у розмірі та в порядку 

передбаченому Тарифами Банку та Правилами, з якими ознайомлений. 

 Гривневий еквівалент від проданої іноземної валюти, зменшений на суму комісійної винагороди Банку, 

прошу зараховувати на Поточний рахунок у національній валюті____________  

             У разі неможливості виконання умов, визначених цим Розпорядженням та Правилами, Банк здійснює дії 

для виконання продажу іноземної валюти кожен день до моменту продажу або до повернення іноземної валюти 

на Поточний рахунок, зазначений в цьому Розпорядженні при відкликанні продажу іноземної валюти Клієнтом 

або припиненні/скасуванні Розпорядження.  

 

               Порядок відкликання та припинення/скасування Розпорядження за ініціативою Клієнта/Банку 

визначено Правилами. 

                                                        

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

особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК», надалі Правил, документацією Системи та діючих Тарифів Банку 

ознайомлені. Вимоги Правил, документації Системи та Тарифів Банку для нас обов'язкові. 

 

____________________________________ __________________ _______________________________ 
                                             (посада)                                               (підпис)    (ПІБ) 

 

М.П. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Погоджено Банком: 

Керівник (уповноважена  керівником особа) ________________________________ Банку 
                                                                                                                         (ПІБ, підпис) 

 

М.П. 

 

«_____»______________ 20____року 

 


