Для НОВОГО/ДІЮЧОГО клієнта
ПРИ ВІДКРИТТІ/ОБСЛУГОВУВАННІ РАХУНКУ ДОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ/ЗАКОННИМ ПРЕДСТАВНИКОМ

Заява-Договір №_________ від «__» _________ 20__ року

ДОДАТОК від «___» __ 20__ року до Заяви-Договору №______ від «___» ___ 20__ року (надалі – Додаток)
1. На умовах визначених Заявою-Договором та Правилами надання комплексних банківських послуг фізичним
особам у АТ «КРЕДОБАНК» затвердженими Рішенням Правління АТ «КРЕДОБАНК» - протокол №__ від «__»
_____ року (Правила ФО), Правилами користування банківськими платіжними картками АТ «КРЕДОБАНК»
(надалі разом – Правила), Тарифами АТ «КРЕДОБАНК» затвердженими Рішенням Комітет з управління активами,
пасивами та тарифами АТ «КРЕДОБАНК» - протокол №__ від «__» _____ року (надалі – Тарифи), Представник/Законний представник Клієнта (надалі – Представник) в інтересах Клієнта просить, а Банк
зобов`язується, – надати банківські послуги, визначені Додатком, а саме:
1.1. В тому числі, але не виключно, відкрити Рахунок/Рахунки/виконувати операції за Рахунком/Рахунками, з
наступним видом (видами) валюти:
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Сторони погодили, що для здійснення комунікації між Сторонами у випадках, визначених Правилами, Сторони
будуть використовувати Фінансовий номер телефону Клієнта/Представника, зазначений в реквізитах Додатку.
*Банк відкриває Рахунок не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дати укладення цього Додатку.
Розпорядження Клієнта (в особі Представника) на договірне списання коштів - регулярного платежу (надалі
– РП) [відображати за наявності]
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1.2. з «__» _____ 20__р. всі Рахунки, що відкриті на ім’я Клієнта в Банку, обслуговувати на умовах Тарифного
Пакету: Базовий (загальні умови обслуговування)/Правильна картка/VIP/elite [вказати дату і обрати пакет]
1.3. Примітки. - ОСОБЛИВІ УМОВИ ДЛЯ КОЖНОГО РАХУНКУ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (у
разі суперечності між умовами, викладеними у цій примітці з іншими умовами, які передбачені іншими
пунктами Заяви-Договору (в тому числі в п. 3 Заяви-Договору), Додатку та/або Правил, переважну силу мають
умови, зазначені у цій примітці):
1.3.1 (для рахунку для зарахування благодійної допомоги) Представник підтверджує, що відповідний Рахунок є
Поточним рахунком для зарахування благодійної допомоги і Клієнт та Представник зобов`язуються неухильно
дотримуватися умов п. 1.13.4. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО.
1.3.2 (для рахунку КИШЕНЯ) Представник підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним рахунком
«Ощадний рахунок Кишеня» і Клієнт та Представник зобов`язується неухильно дотримуватися умов п. п. 1.13.5.
Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО.
1.3.3 (для рахунку КИШЕНЯ пенсійний) Представник підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним
рахунком «Ощадний рахунок Кишеня (пенсійний)» і Клієнт та Представник зобов`язуються неухильно
дотримуватися умов п. 1.13.6. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО.
1.3.4 (для рахунку приватного нотаріуса) Представник підтверджує, що Клієнт є приватним нотаріусом і
відповідний Рахунок функціонує з особливостями, визначеними п. 1.13.7. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО, які
Клієнт та Представник зобов`язуються неухильно дотримуватися.
1.3.5 (для рахунку ФОНІ) Представник підтверджує, що Клієнт є нерезидентом інвестором і відповідний Рахунок
функціонує з особливостями, визначеними п.1.13.8. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО Правил, які Представник та
Клієнт зобов`язуються неухильно дотримуватися.
1.3.6 (для рахунку «Кредитна картка») Представник підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним
рахунком «Кредитна картка» і Клієнт та Представник зобов`язуються неухильно дотримуватися умов п. 1.13.9.
БАНК ________________
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Глави 1 та Глави 41 Розділу ІІ Правил ФО, а також Тарифів, передбачених для відповідного Рахунку.
1.3.7 (для рахунку Zlotowka) Представник підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним рахунком
«Zlotowka» і обслуговується на умовах Тарифів, передбачених для відповідного Рахунку, яких Клієнт та
Представник зобов’язуються неухильно дотримуватися.
1.3.8 (для рахунку готівкового кредитування) Представник підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним
рахунком, призначеним для зарахування кредитних коштів за Кредитним договором між Банком та Клієнтом,
яким передбачено отримання готівкового кредиту на споживчі цілі і обслуговується на умовах Тарифів,
передбачених для відповідного Рахунку, яких Клієнт та Представник зобов’язуються неухильно дотримуватися.
1.3.9 (для отримання строкового вкладу та процентів) Представник підтверджує, що відповідний Рахунок є
Поточним рахунком, призначеним для виплати основної суми та процентів з розміщеного в Банку строкового
вкладу і обслуговується на умовах Тарифів, передбачених для відповідного Рахунку, яких Клієнт та Представник
зобов’язуються неухильно дотримуватися.
2. У разі невиконання або неналежного виконання Банком обов’язків за Договором, Клієнт має право вимагати, а
Банк зобов’язаний сплатити упродовж 30 (тридцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги: а) суму
прострочення з урахуванням встановленого індексу інфляції, а також суму процентів, у розмірі 0,1% (одна десята
процента) річних від простроченої суми за весь час прострочення - відповідно до ст.625 Цивільного кодексу
України, у разі прострочення виконання Банком грошових зобов’язань перед Клієнтом; б) пеню у розмірі у розмірі
0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, (але не
більше 10% (десяти відсотків) від суми переказу) - у разі порушення Банком, що обслуговує Клієнта
встановлених Законодавством строків виконання доручення Клієнта на переказ/строків завершення переказу; в)
суму реальних збитків, підтверджених належним чином відповідно до Законодавства.
3. Представник підтверджує, що Клієнт зобов’язується сплачувати Банкові комісії передбачені Тарифами (як є
змінними упродовж строку дії Додатку) - сплачуються у випадках, у розмірі, порядку та в строки (терміни), що
визначаються Тарифами Банку (які діють у відповідний період часу). Умовами, що дозволяють зміну відповідних
комісій впродовж дії Додатку, є зміна Законодавства щодо здійснення кредитування, облікової ставки
Національного банку України, кон’юнтури ринку, інших економічних умов, що впливають на вартість
кредитування, зміна цінової політики Банку тощо.
4. Банк має право вносити зміни до Тарифів Банку, повідомляючи Клієнта не менш, ніж за 2 (два) дні до набрання
чинності змінами, шляхом (будь-яким із перелічених): а) офіційного опублікування змін (нових редакцій) Тарифів
Банку на Сайті Банку та їх розміщення на спеціально відведених місцях (дошках оголошень) приміщень для
обслуговування фізичних осіб в установах Банку; б) інформування Клієнта програмними засобами дистанційного
обслуговування клієнтів; в) інформування системами обміну миттєвими повідомленнями (текстові, графічні,
голосові тощо) між комп'ютерами чи іншими пристроями Клієнта та Банку через комп'ютерні мережі (Месенджери
тощо); г) надсилання письмового (в. т. ч. електронного) повідомлення на адресу (або Е-mail) Клієнта.
5. На момент укладення Додатку Клієнт не придбаває інших (супровідних) послуг.
6. З моменту підписання Додатку, всі раніше укладені Додатки змінюються та/або доповнюються відповідно до
умов Додатку (за винятком умов п.1.4. відповідного Додатку та умов Додатку про відкриття кредитної лінії). Текст,
розміщений після пункту «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» відповідного Додатку
не відноситься до умов Додатку та зберігає чинність.
7. Підписуючи Додаток Представник Клієнта підтверджує факт отримання примірника Заяви-Договору та цього
Додатку у відповідні дати їх підписання. Підписуючи цей Додаток Представник Клієнта зобов`язується
ознайомити Клієнта з умовами Заяви-Договору, Додатку, Правил та Тарифів.
8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК: АТ «КРЕДОБАНК»
КЛІЄНТ:________________________________________________
Місцезнаходження Банку_________ (прізвище, ім’я, по-батькові)
_______________________________ від імені якого діє Представник/Законний представник
Відділення______________________ _________________________________________________________
Код Банку ________,
(прізвище, ім’я, по-батькові)
Ідентифікаційний код юридичної Реєстраційний номер ОКПП __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
особи _______________
Документ, що засвідчує особу: назва ___________
посада, ПІБ,
Серія___№____________, Дата видачі__|__|.__|__|.__|__|__|__|р.,
____________________________
виданий:_________________
Підпис, М.П.
Місце проживання або перебування (для резидентів) / тимчасового
перебування на території України (для нерезидентів)____________
Фінансовий номер телефону Клієнта/Представника: ________
Додатковий номер телефону Клієнта/Представника: ________
Адреса e-mail ____________________________________________
Підпис: |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| ✔
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Заява-Договір №_________ від «__» _________ 20__ року
Для НОВОГО/ДІЮЧОГО клієнта. Примірник Банку
[лише на примірнику Банку]
[якщо Додатком передбачене відкриття Рахунку] [ Відмітки Банку
№ балансового рахунку _________________ № особового рахунку ___________________________. Правильність присвоєння номеру рахунку, документи на
оформлення відкриття рахунку перевірив: ______________________________________________________ ______________________________
(Посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов’язки відкривати рахунки)
Дата відкриття Рахунку/Рахунків «__» __________ 20__р. Відкрити поточний_____________ рахунок дозволяю _______________________________
(вид валюти)
(ПІБ
і підпис) ]
[Реквізити лише на примірнику Клієнта] Реквізити для зарахування коштів на Рахунок/Рахунки Клієнта:
Банк Отримувача:
АТ «КРЕДОБАНК», Код Банку 325365
Отримувач:
П.І.Б.____________________, Реєстраційний Номер ОКПП ФО ___________________
Рахунок Отримувача:
див. відповідний графу в п. 1.1. Додатку
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