
* Універсальний договір – договір комплексного банківського обслуговування юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців, 

фізичних осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  «КОНКОРД». 

 

Додаток № 1.1.  до Універсального договору 

 

Зміни №___    до Заяви №____ від______  

  про приєднання до Універсального договору*   при відкритті поточного рахунку 

м.____________         «___»  ________20___ 

 

Клієнт:  

 

: 

 

1. Банк  та Клієнт дійшли згоди п. 2 Заяви №  ____ від ____  про приєднання до Універсального договору*  при відкритті 

поточного рахунку (надалі - Заява),  викласти у наступний редакції: 

«2. Клієнт обслуговується за діючими на момент надання послуг Тарифами,  що зазначені в Тарифному пакеті 

«ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ НАЗВА ТАРИФНОГО ПАКЕТУ» . При цьому порядок зміни Тарифів в зазначеному Тарифному пакеті та  порядок 

зміни Тарифного пакету  визначаються Універсальним договором*». 

 

АБО  

1. Банк  та Клієнт дійшли згоди на період з ________ по _________ включно   встановити  наступний розмір плати за 

залишками коштів на поточних рахунках у національній валюті / тариф  на купівлю валюти на МВРУ/ інше:  
Операція (послуга) Вартість послуги в т.ч. ПДВ, 

грн. 

Коментарі 

  
  

Вартість всіх інших послуг в раках Тарифного пакету залишається без змін. 

2. Ці Зміни набувають  чинності з дня їх підписання Банком   та Клієнтом  і є невід'ємною частиною Заяви №  ____ від ____  

про приєднання до Універсального договору*  при відкритті поточного рахунку. Інші умови Заяви №  ____ від ____  про приєднання до 

Універсального договору*  при відкритті поточного рахунку залишаються чинними, та Сторони підтверджують по ним свої 

зобов’язання. 

3. Ці Зміни  складені в двох примірниках по одному примірнику для Банку та Клієнта. 

БАНК  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   «АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

ідентифікаційний код юридичної особи 34514392,  

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

площа Троїцька, будинок 2,  

Код банку 307350,  

Тел.: +38 (0562) 31-04-38.  

Факс: +38 (0562) 31-04-39. 

 

 

 

Посада 

 

____________________________ ПІБ 

м.п. 

 

КЛІЄНТ 

__________( повне найменування юридичної особи АБО ПІБ 

фізичної особи-підприємця/особи, яка займається незалежною 

професійною діяльністю)___________________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи/ реєстраційний номер 

облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 

___________________________________. 

Місцезнаходження/ місце реєстрації: ______________________ 

________________________________________. 

п/р________________ код банку_________ 

в _____________________________. 

Тел.: ___________________; 

Факс: ___________________; 

Електронна пошта: ______________________. 

Інші реквізити: ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________. 

посада (для юридичних осіб) 

________________________________ ________________(ПІБ) 

м.п. (у разі наявності) 

 

АБО В РАЗІ, ЯКЩО ДОГОВІР УКЛАДАЄТЬСЯ У ВІДДІЛЕННІ БАНКУ 

БАНК  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

ідентифікаційний код юридичної особи 34514392,  

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

площа Троїцька, будинок 2,  

Тел.: +38 (0562) 31-04-38.  

Факс: +38 (0562) 31-04-39. 

Відділення № _____ «________» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «АКЦІОНЕРНИЙ 

КЛІЄНТ 

____ повне найменування юридичної особи АБО повністю ПІБ фізичної 

особи-підприємця/особи, яка займається незалежною професійною 

діяльністю ___________________________________________  

 

ідентифікаційний код юридичної особи / реєстраційний номер облікової 

картки фізичної особи – платника податку ______________. 

Місцезнаходження/ місце реєстрації: ______________________ 

________________________________________. 

п/р________________ код банку_________ 

____________________( повне найменування юридичної особи АБО повністю ПІБ фізичної особи-підприємця/особи, яка 

займається незалежною професійною діяльністю), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, АБО що є 

платником єдиного податку за ______ групою  (у кожному окремому випадку обрати необхідний варіант), АБО що є 

особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, місцезнаходження/місце реєстрації : ___________, ідентифікаційний 

код юридичної особи  АБО реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних 

осіб – платників податків (ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ), в особі ______________  (зазначити повні ПІБ та посаду 

представника), який діє на підставі Статуту (зазначається якщо представник діє на підставі Статуту)/довіреності 

_________________ (зазначається якщо представник діє на підставі довіреності)/ власного волевиявлення (зазначається 

якщо клієнт діє особисто) 

 



* Універсальний договір – договір комплексного банківського обслуговування юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців, 

фізичних осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  «КОНКОРД». 

 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

Місцезнаходження: ________, м. _______________, вул. 

_________________________, буд. ______.  

Тел.: _______, факс: _________  

 

 

Начальник Відділення № _____ «_______» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

__________________  _____________________________(ПІБ) 

м.п. 

 

в _____________________________. 

Тел.: ___________________; 

Факс: ___________________; 

Електронна пошта: ______________________. 

Інші реквізити: ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________. 

 

посада (для юридичних осіб) 

 

 

 

________________________________ ________________(ПІБ) 

м.п. (у разі наявності) 

 

 

Зміни №___  до Заяви  №_____ про приєднання до Універсального договору*   при відкритті поточного рахунку  від __________ 

отримав ________________ /ПІБ/ 

 

 

 

 

 

 


