
* 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 № 1.2.  до Універсального договору 

Заява  №_____ 

про приєднання до Універсального договору*   при відкритті  рахунку на 

розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку із спеціальним режимом 

його використання  (зарахування страхових коштів) 

м.____________         «___»  ________20___ 

Клієнт:  

 

: 

 

1.  Клієнт підписанням цієї    Заяви №___  про приєднання до Універсального договору*  при відкритті  рахунку на 

розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку із спеціальним режимом його використання  (зарахування страхових 

коштів) (надалі – Заява про приєднання), підтверджує приєднання до Універсального договору* 

2.  Банк на підставі поданої Клієнтом Заяви   про відкриття поточного рахунку та інших  документів згідно вимог чинного 

законодавства  відкриває Клієнту  рахунок №_________________________  у ______________ (назва валюти).  

3. 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*. 

4. Підписанням цієї Заяви про приєднання  Клієнт надає ПАТ «АКБ «КОНКОРД» свою згоду на відкриття поточного рахунку 

на умовах, викладених у цій Заяві   та в Універсальному договорі*, а також повністю та безумовно приймає пропозицію Банку укласти 

Універсальний договір*  на умовах, зазначених в Універсальному договорі*. Клієнт підтверджує, що перед поданням цієї Заяви про 

приєднання ознайомився з Тарифами Банку та умовами Універсального договору*, які знаходиться на   Офіційному сайті Банку за 

електронною адресою www.concord.ua    та/або на інформаційних стендах у приміщеннях Відділення Банку, безумовно з ними  

погоджується і зобов’язується виконувати. 

5.  Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт підтверджує свою згоду на те, що ведення з ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 

документообігу, в тому числі підписання угод, договорів, додаткових угод/договорів до них, заяв, актів, платіжних і інших документів  

буде здійснюватися як шляхом  власноручного підписання, так і шляхом накладення електронного підпису, отриманого в порядку 

передбаченому Універсальним договором*. 

6. Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт зобов’язується виконувати умови,  викладені в Універсальному договорі*, 

Тарифах ПАТ «АКБ «КОНКОРД». 

7. Клієнт підтверджує, що вся надана ним Банку інформація та документи є правильними і достовірними, умови 

Універсального договору ним повністю прочитані та зрозумілі. 

8. Ця Заява про приєднання складена в двох примірниках,  по одному для Банка та Клієнта,  та з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності у Сторін печатки)  є підтвердженням  укладення у письмовій формі Договору 

на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку із спеціальним режимом його використання (зарахування страхових 

коштів), який складається з Універсального договору*,  цієї Заяви та Тарифів Банку.  Своїм підписом на цій Заяві про приєднання, 

Клієнт підтверджує досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку 

із спеціальним режимом його використання  (зарахування страхових коштів) . 

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,  

КЛІЄНТ 

____ повне найменування юридичної особи АБО повністю ПІБ фізичної 

особи-підприємця/особи, яка займається незалежною професійною 

діяльністю ____________________________________ 

________________________________________  

 

____________________( 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) 

 

http://www.concord.ua/


* 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». 

 

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 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

Місцезнаходження: ________, м. _______________, вул. 

_________________________, буд. ______.  

Тел.: _______, факс: _________  

 

Начальник Відділення № _____ «_______» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 

__________________  _____________________________(ПІБ) 

м.п. 

 

ідентифікаційний код юридичної особи / реєстраційний номер облікової 

картки фізичної особи – платника податку 

 

 ______________. 

Місцезнаходження/ місце реєстрації: ______________________ 

________________________________________. 

п/р________________ код банку_________ 

в _____________________________. 

Тел.: ___________________; 

Факс: ___________________; 

Електронна пошта: ______________________. 

Інші реквізити: ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

посада (для юридичних осіб) 

 

 

________________________________ ________________(ПІБ) 

м.п. (у разі наявності) 

 

Заяву  №_____ про приєднання до Універсального договору*   при відкритті  рахунку на розрахунково-касове обслуговування 

банківського рахунку із спеціальним режимом його використання  (зарахування страхових коштів) від __________ отримав 

________________ /ПІБ/ 

 

Додається якщо Клієнт  фізична особа – підприємець/ особа, яка провадить незалежну професійну діяльність 

 

З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений ________/дата/_________ /підпис/  

________________ /ПІБ/ 

 

 

 

 

 


