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Банк Креапт Днепр
Credit Dперr Вапk

www.creditdneor.com.ua

вiддiлення <Берестейськеll у м, Ки€вa

КиIв, вул. Лагерна, З8 тел.044 3647535;044 3647536

довl
Надана ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ

(iдентифiкацiйний код юридичноl особи 39804515)
"БАНК КРЕДИТ ДНlПРО" в м,Ки'lв поточного рахунку|

Вих. Ne 93-26/5 вiд 14.01.2021р,

Начальник Берестейського вiддiлення
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНlПРО" у м Киовi

дкА
вlдповIдАльнlстю "сузlр,я ФlнАнс"

про вiдкриття у Вiддiленнi "Берестейське" АТ

- N9 UАO7З0574900ОOО26502000000095(UАН ) вiдкритий 22 05.2019р,

Довiдка видана для пред'явлення за мiсцем вимоги.

Вiддiлення "Берестейське" дт "Бднк крЕдит днlпро" в м.киjв юридична адреса: 0311З, м, Киiв,

вуп,'Лагер"а, 3'8, код банка зо5749, iдентифiкацiйний код юридичноТ особи '14352406.

Олена Валерiiвна

вик. пiсня о.с.

тел. (044) З6475Зб
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Акцiонорне товариство
(Дерr{авний ощадний банк УкраiЪи),

Фiлiя - Головне управлiння по Micтy Киеву
та киIвсьdй облаqгi

01001, м. КиТв, площа Спортивна, 1-А
телi 590-6з-70, 590_63_71
факс: 590-63-60
contact_centre@oschadbank,ua

ме oy'Ot|f-2 ви 1з,о1,2о2lр,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНlСТЮ,СУЗIР,Я ФIНАНС.
03680 , 1{иi'с. By.,t. ГДРМАТНД, буd. 6

довIдкА
На виконання вимог Постанови Правлiння Нацiонального банку Украiни вiл 28.12.20l8 р. J\bl62

<ПРО ЗапРОвадження мiжнародного номера банкiвського рахунку (IBAN) в YKpaTHi> в частинi пере\оду
банкiвськоi системи УкраТни на новий формат paxyHKiB (IBAN) АТ <Ощадбанк> 09.09,20l9 року
здiйснив змiну лiючих HoMepiB paxyHKiB, вiдкритих до 05.08,20l9 року.

Номера поточних paxyHKiB. якi вiдкритi в Фiлii -Головного управлiння по м. Кисву та Киiвськiй
областi АТ <ощадбанк> приведено до формаry мiжнародного банкiвського рахунку (IBAN) шляхом
вiдкриття 09,09,201 9 року! а саме:

Звертасмо увагу. що з 0l листопада 2019 року застосування IBAN буде обов'язковим лпя клiентiв ycix
банкiв УкраТни пiд час здiйснення переказу коштiв. тобто в реквiзитi розрахункового лOкументу
<Рахунок> мас зазначатися номер рахунку платника,/отримувача тiльки за станлартом IBAN.

Керуючий
твБв м l0026/0 |95 CTaxiB А,В.

Вик. Чеботар В.В.
Тел. 590 -63 -92

Ощодбонк N9l
серед провiдн их
бонкiв Укроiни

лiючий J\Ъ рахунку код
ваJIюти

змiнений J\Ъ рахунку за стандартом
IBAN

код в

сдрпоу
клiснта

код

установи
банку

26508з 00047з4з 980 UАз9з226690000026508з00047з43 з98045l5 з22669

лiцензь НБУ NP ]48 ьiд 05,]0,20Il р
#звiсно_ощод

ощАдвАýк

мlй Бл8к. мо, KpAiH^
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