ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ
Форма 1 застосовується для розміщення вкладів за Депозитними продуктами: «Вклад з виплатою процентів у кінці строку», «Вклад з
виплатою процентів щомісяця», «Вклад з капіталізацією процентів», «Вклад з виплатою процентів щорічно», «Вклад «Депозитна лінія».
Форма 2 застосовується для розміщення вкладу за Депозитним продуктом «Вклад «Генеральний депозит».
Форма 3 застосовується для розміщення траншів за Депозитним продуктом «Вклад «Генеральний депозит».
Заява заповнюється Менеджером Банку на підставі документів і відомостей, наданих Клієнтом, після чого роздруковується у 2-х
примірниках та надається Клієнту для ознайомлення і підписання.
У рядку 1.5 зазначається адреса розташування Головного банку (якщо укладення Договору відбувається у Головному банку) або
відокремленого підрозділу Банку (якщо укладення Договору відбувається у відокремленому підрозділі Банку).
У рядку 2.2 для Клієнта – юридичної особи зазначається її код за ЄДРПОУ, для Клієнта – фізичної особи – підприємця зазначається
реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта або серія (за наявності) і номер паспорта Клієнта, який через свої релігійні
переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомив про це відповідний
контролюючий орган і має відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова».
Рядки 4.3 і 4.4 застосовуються лише для Клієнта – фізичної особи – підприємця.
Рядок 3.1 заповнюється згідно з поясненнями, наведеними у формі заяви.
Текст, виділений курсивом, застосовується або видаляється відповідно до пояснень, наведених синім кольором (зі зняттям виділення
курсивом). Текст, виділений синім кольором, носить уточнюючий характер і при заповненні заяви повністю видаляється.
ФОРМА 1
ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ №__
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1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ
Повне найменування:
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
Код ЄДРПОУ:
00032112
Код банку:
322313
Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
Адреса Банку / відокремленого підрозділу Банку, за якою подано
цю заяву:
2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА
Повне найменування / Прізвище, ім’я та по батькові (за
наявності): (обирається необхідне)
Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) і номер паспорта, ким і коли
виданий: (обирається необхідне)
3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА
Керуючись умовами Договору про надання банківських та інших послуг від __.__.20__, укладеного між Банком і Клієнтом (далі – Договір),
Клієнт просить Банк прийняти кошти на Депозитний рахунок (розмістити вклад) на таких умовах:
1) Назва Депозитного продукту:
«Вклад з виплатою процентів у кінці строку» / «Вклад з виплатою
процентів щомісяця» / «Вклад з капіталізацією процентів» / «Вклад з
виплатою процентів щорічно» / «Вклад «Депозитна лінія» (обирається
необхідне) (цей продукт є додатком до умов договору, які установлені та
розміщені Банком на своєму веб-сайті у мережі Інтернет (далі – Умови
договору) і з якими Клієнт уважно ознайомився перед укладенням
Договору).
2) Первинний розмір і валюта Вкладу :
___ (___________) _____. Зазначається сума і назва валюти.
3) Поповнення Вкладу:
Поповнення Вкладу не допускається. Цей абзац застосовується для
Вкладів, що не підлягають поповненню.
Поповнення Вкладу може здійснюватися без обмеження кількості
поповнень, за умови, що Максимальний розмір Вкладу не може
перевищувати ___ (___________) _____ (зазначається сума і назва
валюти). Цей абзац застосовується для Вкладів, що можуть
поповнюватися з урахуванням Максимального розміру Вкладу.
Поповнення Вкладу може здійснюватися не пізніше ніж за 60 (шістдесят)
календарних днів до закінчення строку розміщення Вкладу без
обмеження кількості та сум поповнень Вкладу. Цей абзац
застосовується для Вкладів, що можуть поповнюватися без обмеження
загальної суми поповнення (та не передбачають повернення частин
Вкладу на вимогу Клієнта протягом строку розміщення Вкладу ), строк
розміщення яких не перевищує 367 календарних днів.
Поповнення Вкладу може здійснюватися не пізніше ніж за 60 (шістдесят)
календарних днів до закінчення Поточного періоду без обмеження
кількості та сум поповнень Вкладу. Цей абзац застосовується для
Вкладів, що можуть поповнюватися без обмеження загальної суми
поповнення (та не передбачають повернення частин Вкладу на вимогу
Клієнта протягом строку розміщення Вкладу ), строк розміщення яких
перевищує 367 календарних днів.
4) Строк розміщення Вкладу:
___ (________________) (зазначається кількість) календарних днів.
Для цілей нарахування (перерахунку) та виплати процентів на Вклад цей
строк поділено на такі періоди:
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно);
-…
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно). Ці абзаци
застосовуються для Вкладів, строк розміщення яких перевищує 367
календарних днів.
5) Термін повернення Вкладу:
__.__.20__. Зазначається календарна дата.
6) Часткове повернення Вкладу:
Повернення частин Вкладу на вимогу Клієнта протягом Строку
розміщення Вкладу не допускається. Цей абзац застосовується для
Вкладів, що не передбачають повернення частин Вкладу на вимогу
Клієнта.

7) Дострокове повернення Вкладу Клієнта (на його вимогу):
8) Ставка для нарахування процентів на Вклад:

9) Ставка для перерахування процентів на Вклад при його
достроковому поверненні:

10) Ставка для нарахування процентів на залишок коштів на
Депозитному рахунку після закінчення строку розміщення
Вкладу:

11) Періодичність виплати процентів на Вклад:
12) Повернення Вкладу і виплата процентів на Вклад:

13) Інші параметри і умови:
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Повернення частин Вкладу на вимогу Клієнта протягом Строку
розміщення Вкладу може здійснюватися за умови, що сума Вкладу, яка
залишиться на Депозитному рахунку не може бути меншою за
встановлений Мінімальний незнижуваний залишок у розмірі___
(___________) _____ (зазначається сума і назва валюти). Цей абзац
застосовується для Вкладів, що можуть зменшуватися з урахуванням
Мінімального незнижуваного залишку.
Повернення частин Вкладу здійснюється Банком протягом 3 (трьох)
банківських днів / протягом наступного банківського дня (обирається
необхідне) за днем отримання від Клієнта заяви про повернення частин
Вкладу. Цей абзац застосовується для Вкладів, що передбачають
повернення частин Вкладу на вимогу Клієнта.
Вклад розміщується без можливості / з можливістю (обирається
необхідне) дострокового повернення Вкладу Клієнту (на його вимогу).
__,__ (зазначається розмір ставки) процентів річних – з першого дня,
наступного за днем розміщення Вкладу на Депозитному рахунку, до дня,
що передує терміну повернення Вкладу, зазначеному у цій заяві. Цей
абзац застосовується для Вкладів, строк розміщення яких не перевищує
367 календарних днів.
__,__ (зазначається розмір ставки) процентів річних – з першого дня,
наступного за днем розміщення Вкладу на Депозитному рахунку, по
__.__.20__ (зазначається остання дата першого Поточного періоду). У
подальшому Банк здійснює нарахування процентів на Вклад за
процентними ставками, встановленими Банком за дорученням Клієнта,
що міститься у цій заяві. Цей абзац застосовується для Вкладів, строк
розміщення яких перевищує 367 календарних днів.
0,05 процентів річних – якщо повернення Вкладу (частини Вкладу)
здійснюється раніше середини строку, на який внесено Вклад;
1/2 (половина) ставки для нарахування процентів на Вклад – якщо
повернення Вкладу (частини Вкладу) здійснюється посередині строку, на
який внесено Вклад, або пізніше. Цей абзац застосовується для Вкладів,
що не передбачають повернення частин Вкладу на вимогу Клієнта
протягом Строку розміщення Вкладу, який не перевищує 367
календарних днів.
0,05 процентів річних – якщо повернення Вкладу (частини Вкладу)
здійснюється раніше середини Поточного періоду;
1/2 (половина) ставки, яка діятиме за Вкладом у відповідному
Поточному періоді – якщо повернення Вкладу (частини Вкладу)
здійснюється посередині Поточного періоду або пізніше. Сума процентів
на Вклад, нарахованих у Попередніх періодах, не перераховується. Цей
абзац застосовується для Вкладів, що не передбачають повернення
частин Вкладу на вимогу Клієнта протягом Строку розміщення Вкладу,
який перевищує 367 календарних днів.
0,05 процентів річних. Перерахунку підлягає сума процентів, нарахована
на суму Мінімального незнижуваного залишку. Цей абзац
застосовується для Вкладів, що передбачають повернення частин
Вкладу на вимогу Клієнта (до Мінімального незнижуваного залишку)
протягом Строку розміщення Вкладу, який не перевищує 367
календарних днів.
0,05 процентів річних. Перерахунку підлягає сума процентів, нарахована
на суму Мінімального незнижуваного залишку в Поточному періоді. Цей
абзац застосовується для Вкладів, що передбачають повернення частин
Вкладу на вимогу Клієнта (до Мінімального незнижуваного залишку)
протягом Строку розміщення Вкладу, який перевищує 367 календарних
днів.
0,05 процентів річних (Банк здійснює нарахування процентів на
залишок коштів на Депозитному рахунку у разі, якщо при настанні
терміну повернення Вкладу, можливість повернення Вкладу (частини
Вкладу) буде обмежена згідно з вимогами чинного законодавства
України та/або існуватимуть інші обставини, що унеможливлюватимуть
повернення Вкладу (частини Вкладу) Клієнту, за період з дня, на який
припаде такий термін повернення Вкладу, до дня, що передує дню
повернення Вкладу (після припинення дії таких обмежень і обставин та
отримання Банком письмової вимоги Клієнта про повернення Вкладу
(частини Вкладу)).
У кінці строку / Щороку / Щомісяця / Щомісяця з капіталізацією
(обирається необхідне).
Повернення Вкладу Клієнту і виплата процентів на Вклад здійснюються
шляхом перерахування Банком усієї суми грошових коштів, що
обліковуватимуться на Депозитному рахунку на момент такого
повернення, на поточний рахунок Клієнта №_______________
(зазначається номер рахунка), або на будь-який інший поточний
рахунок Клієнта, відкритий у Банку чи такий, що буде відкритий у
Банку.
Визначені Умовами договору (у тому числі Депозитним продуктом).

Цим Клієнт доручає Банку передавати контролюючому органу (органу доходів і зборів) інформацію про відкриття та закриття Депозитного
рахунка (у тому числі, в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку). Видаткові операції за Депозитним рахунком можуть
здійснюватися починаючи з дати, у яку згідно з чинним законодавством України може розпочинатися здійснення таких операцій за
рахунками, зокрема, з дати отримання Банком повідомлення контролюючого органу (органу доходів і зборів) про взяття Депозитного рахунку
на облік (до настання такої дати за Депозитним рахунком здійснюються лише операції із зарахування грошових коштів).
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Цим Клієнт доручає Банку встановлювати (у перший календарний день кожного Поточного періоду (окрім першого), нові ставки для
нарахування процентів на Вклад (на рівні процентних ставок, що діятимуть у Банку станом на дату початку такого Поточного періоду для
вкладів, що за умовами розміщення відповідатимуть умовам розміщення Вкладу). Після встановлення Банком нових ставок для нарахування
процентів на Вклад ставка, зазначена у цій заяві, до уваги не береться. Цей рядок застосовується для Вкладів, строк розміщення яких
перевищує 367 календарних днів.
Усі повідомлення, пов’язані із розміщенням і поверненням Вкладу, а також виплатою процентів на Вклад, Клієнт просить надсилати у
порядку, визначеному Умовами договору. У випадках будь-яких змін у контактних даних (у тому числі при зміні адреси) Клієнт
зобов’язується повідомляти про це Банку у порядку, визначеному Умовами договору.
4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА
Цим Клієнт підтверджує, що:
1) до моменту підписання цієї заяви Клієнт уважно ознайомився з нормами чинного законодавства України, які регулюють порядок надання
Банківських послуг (у тому числі щодо розміщення і повернення банківських вкладів);
2) до моменту підписання цієї заяви Банк повідомив Клієнту усю інформацію, яку згідно з чинним законодавством України він зобов’язаний
надавати клієнтам до укладення з ними договорів про надання фінансових послуг, у тому числі усю іншу інформацію, необхідну для повного
і правильного розуміння умов розміщення і повернення Вкладу, а також усю іншу інформацію, необхідну для повного і правильного
розуміння Умов договору;
3) до моменту підписання цієї заяви Клієнт уважно ознайомився з умовами Депозитних продуктів, у тому числі з інформацією, необхідною
для порівняння різних пропозицій Банку з метою прийняття обґрунтованого рішення щодо розміщення Вкладу на прийнятних для Клієнта
умовах, а також з усією іншою інформацією, повідомленою Клієнту Банком, повністю зрозумів її зміст і погодився з усіма відповідними
умовами (будь-яких додаткових роз’яснень не потребую);
4) уся інформація, надана Клієнтом Банку, є повною і достовірною;
5) у разі припинення / зміни повноважень у представників Клієнта, які мають право розпоряджатися Депозитним рахунком, отримувати
виписки за цим рахунком тощо, Клієнт негайно повідомить про це Банк у порядку, встановленому Умовами договору.
Цим Клієнт погоджується з тим, що:
1) уся сума коштів, що обліковуватиметься на Депозитному рахунку після поповнення Вкладу (якщо Депозитним рахунком передбачено
таке поповнення), у тому числі за рахунок виплачених Банком процентів на Вклад, вважається Вкладом на умовах, визначених Договором;
2) у випадку дострокового повернення Вкладу (частин Вкладу) з будь-яких підстав, Банк здійснюватиме перерахунок процентів на Вклад
(частини Вкладу) згідно з умовами Депозитного продукту, зазначеного у пункті 3.1 цієї заяви (у тому числі за процентною ставкою,
зазначеною у пункті 3.1 цієї заяви);
3) днем повернення Вкладу (частини Вкладу) вважається день перерахування Банком відповідної суми грошових коштів з Депозитного
рахунка на поточний рахунок Клієнта або день здійснення списання відповідної суми грошових коштів з Депозитного рахунка (у тому числі,
договірного списання) згідно з вимогами чинного законодавства України та/або Договором (залежно від того, яка з відповідних подій
настала);
4) у рамках Договору, а саме для Автентифікації, ініціювання розрахункових, вкладних, кредитних та інших операцій, а також будь-яких
інших послуг щодо обслуговування Клієнта, можуть використовуватися електронні підписи (у тому числі Внутрішні, Зовнішні і прості
електронні підписи), які підлягають використанню згідно з Правилами платіжних систем, Правилами Банку і Умовами договору. Клієнт
підтверджує своє беззаперечне визнання усіх документів і правочинів у вигляді електронних документів, створених із використанням
відповідних електронних підписів (без необхідності застосування у подальшому будь-яких процесів визнання Клієнтом таких документів і
правочинів);
5) у випадках несвоєчасного виконання грошових зобов’язань за Договором, пов’язаних із поверненням Вкладу, а також виплатою процентів
на Вклад, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,02 (нуль цілих, дві сотих) % від суми відповідних несвоєчасно виконаних зобов’язань за
кожен день прострочення;
6) збитки і майнова шкода, завдані будь-якою із Сторін іншій Стороні невиконанням і неналежним виконанням грошових зобов’язань за
Договором, пов’язаних із розміщенням і поверненням Вкладу, а також виплатою процентів на Вклад, не відшкодовуються.
Клієнт зобов’язаний повторно ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або на Сайті Банку з довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб, форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, не рідше ніж один раз на рік (з 01
січня по 31 грудня кожного календарного року).
Цим Клієнт підтверджує, що ознайомлений і одержав довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форма якої затверджена
виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд). Умови гарантування Фондом відшкодування вкладів
визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та нормативно-правовими актами Фонду. Відповідно до цього
закону вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або
які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного
депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
Усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в Умовах договору, є безвідкличними і безумовними.
5. ІНШЕ
Усі терміни і поняття, застосовані у цій заяві, мають значення, визначене чинним законодавством України і Умовами договору.
Ця заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу.
6. ПІДПИС КЛІЄНТА
Дата підписання: __.__.20__.
Прізвище та ініціали Клієнта / представника
Який діє на підставі:
Підпис, відбиток печатки (за наявності):
Клієнта (обирається необхідне)
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7. ВІДМІТКИ БАНКУ
У день набуття чинності цією заявою Банк відкриває Клієнту Депозитний рахунок №___________ у __________ ( зазначається назва валюти)
для розміщення на ньому Вкладу.
Дата відкриття Депозитного рахунка: __.__.20__.
Цю заяву і документи Клієнта прийнято і перевірено
відповідальним працівником Банку. Ця заява підписана Клієнтом /
представником Клієнта (обирається необхідне) у присутності
відповідального працівника Банку (підпис, посада, прізвище та
ініціали):
Уповноважений представник Банку (підпис, прізвище та ініціали):
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Відбиток печатки Банку:
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8. ВІДМІТКА КЛІЄНТА
Примірник цієї заяви Клієнт отримав: __.__.20__.
Підпис Клієнта / представника Клієнта (обирається необхідне),
прізвище та ініціали:

ФОРМА 2
ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ №__
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.

3.1.

3.2.

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ
Повне найменування:
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
Код ЄДРПОУ:
00032112
Код банку:
322313
Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
Адреса Банку / відокремленого підрозділу Банку, за якою подано
цю заяву:
2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА
Повне найменування / Прізвище, ім’я та по батькові (за
наявності): (обирається необхідне)
Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) і номер паспорта, ким і коли
виданий: (обирається необхідне)
3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА
Керуючись умовами Договору про надання банківських та інших послуг від __.__.20__, укладеного між Банком і Клієнтом (далі – Договір),
Клієнт просить Банк прийняти кошти на Депозитний рахунок (розмістити вклад) на таких умовах:
1) Назва Депозитного продукту:
«Вклад «Генеральний депозит» (цей продукт є додатком до умов
договору, які установлені та розміщені Банком на своєму веб-сайті у
мережі Інтернет (далі – Умови договору) і з якими Клієнт уважно
ознайомився перед укладенням Договору).
2) Розміщення Вкладу:
Внесення Вкладу здійснюється на підставі окремих заяв Клієнта,
погоджених Банком, положення яких визначатимуть, зокрема, суми
грошових коштів, що підлягають внесенню на Депозитний рахунок (далі
– Транші), строки розміщення і терміни повернення Траншів, а також
розміри процентних ставок, за якими нараховуються проценти на
Транші.
3) Валюта Вкладу :
_________. Зазначається назва валюти.
4) Розміщення першого Траншу
Перша заява про розміщення Траншу повинна бути подана Клієнтом до
Банку до спливу 15 (п’ятнадцятого) Банківського дня, наступного за
днем погодження Банком цієї заяви. Перший Транш повинен бути
внесений на Депозитний рахунок у день погодження Банком заяви про
розміщення такого Траншу. У разі невиконання Клієнтом цієї умови,
Банк закриває Депозитний рахунок.
5) Поповнення Вкладу:
Сума залишку на Депозитному рахунку може бути збільшена виключно
за рахунок внесення Траншів на підставі заяв про розміщення Траншів.
Внесення Траншів на Депозитний рахунок може здійснюватися на
підставі декількох заяв про розміщення Траншів одночасно. При цьому,
Вкладом вважається сума усіх грошових коштів (Траншів), що внесені та
обліковуються на Депозитному рахунку.
6) Строк, протягом якого Клієнт може розміщувати Транші:
365календарних днів (розміщення Траншів допускається до __.__.20__
(не включно)).
7) Терміни повернення Траншів:
Зазначаються у заявах про розміщення Траншів (можуть зазначатися
лише дати, які настануть до зазначеної у попередньому підпункті дати).
8) Часткове повернення Траншів:
Повернення частин Траншів на вимогу Клієнта протягом строку, на який
розміщені Транші, не допускається.
9) Дострокове повернення Траншів:
Вклад розміщується без можливості / з можливістю (обирається
необхідне) дострокового повернення Траншів Клієнту (на його вимогу).
10) Ставка для нарахування процентів на Вклад:
Починаючи з першого дня, наступного за днем внесення кожного
Траншу на Депозитний рахунок, до дня, що передує терміну повернення
такого Траншу, визначеному заявою про розміщення такого Траншу,
Банк здійснює нарахування процентів на такий Транш за процентною
ставкою, визначеною у заяві про розміщення такого Траншу.
11) Ставка для перерахування процентів на Вклад при його 0,05 процентів річних – якщо повернення Траншу (частини Траншу)
достроковому поверненні:
здійснюється раніше середини строку, на який внесено Вклад; 1/2
(половина) процентної ставки для нарахування процентів на такий
Транш – якщо повернення Траншу (частини Траншу) здійснюється
посередині строку, на який внесено Транш, або пізніше.
12) Ставка для нарахування процентів на залишок коштів на 0,05 процентів річних (Банк здійснює нарахування процентів на залишок
Депозитному рахунку після закінчення строку дії Вкладу:
коштів на Депозитному рахунку за цією ставкою у разі, якщо при
настанні терміну повернення Вкладу, можливість повернення Вкладу
(частини Вкладу) буде обмежена згідно з вимогами чинного
законодавства України та/або існуватимуть інші обставини, що
унеможливлюватимуть повернення Вкладу (частини Вкладу) Клієнту, за
період з дня, на який припаде такий термін повернення Вкладу, до дня,
що передує дню повернення Вкладу (після припинення дії таких
обмежень і обставин та отримання Банком письмової вимоги Клієнта про
повернення Вкладу (частини Вкладу)).
13) Періодичність виплати процентів на Вклад:
У кінці строку розміщення Траншу.
14) Повернення Вкладу і виплата процентів на Вклад:
При настанні термінів повернення Траншів, визначених заявами про
розміщення таких Траншів, Банк здійснює їх повернення Клієнту
шляхом перерахування на поточний рахунок Клієнта №_______________
(зазначається номер рахунка), або на будь-який інший поточний
рахунок Клієнта, відкритий у Банку чи такий, що буде відкритий у
Банку.
15) Інші параметри і умови:
Визначені Умовами договору (у тому числі Депозитним продуктом).
Цим Клієнт доручає Банку передавати контролюючому органу (органу доходів і зборів) інформацію про відкриття та закриття Депозитного
рахунка (у тому числі, в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку). Видаткові операції за Депозитним рахунком можуть
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здійснюватися починаючи з дати, у яку згідно з чинним законодавством України може розпочинатися здійснення таких операцій за
рахунками, зокрема, з дати отримання Банком повідомлення контролюючого органу (органу доходів і зборів) про взяття Депозитного рахунку
на облік (до настання такої дати за Депозитним рахунком здійснюються лише операції із зарахування грошових коштів).
Усі повідомлення, пов’язані із розміщенням і поверненням Вкладу, а також виплатою процентів на Вклад, Клієнт просить надсилати у
порядку, визначеному Умовами договору. У випадках будь-яких змін у контактних даних (у тому числі при зміні адреси) Клієнт
зобов’язується повідомляти про це Банку у порядку, визначеному Умовами договору.
4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА
Цим Клієнт підтверджує, що:
1) до моменту підписання цієї заяви Клієнт уважно ознайомився з нормами чинного законодавства України, які регулюють порядок надання
Банківських послуг (у тому числі щодо розміщення і повернення банківських вкладів);
2) до моменту підписання цієї заяви Банк повідомив Клієнту усю інформацію, яку згідно з чинним законодавством України він зобов’язаний
надавати клієнтам до укладення з ними договорів про надання фінансових послуг, у тому числі усю іншу інформацію, необхідну для повного
і правильного розуміння умов розміщення і повернення Вкладу, а також усю іншу інформацію, необхідну для повного і правильного
розуміння Умов договору;
3) до моменту підписання цієї заяви Клієнт уважно ознайомився з умовами Депозитних продуктів, у тому числі з інформацією, необхідною
для порівняння різних пропозицій Банку з метою прийняття обґрунтованого рішення щодо розміщення Вкладу на прийнятних для Клієнта
умовах, а також з усією іншою інформацією, повідомленою Клієнту Банком, повністю зрозумів її зміст і погодився з усіма відповідними
умовами (будь-яких додаткових роз’яснень не потребую);
4) уся інформація, надана Клієнтом Банку, є повною і достовірною;
5) у разі припинення / зміни повноважень у представників Клієнта, які мають право розпоряджатися Депозитним рахунком, отримувати
виписки за цим рахунком тощо, Клієнт негайно повідомить про це Банк у порядку, встановленому Умовами договору.
Цим Клієнт погоджується з тим, що:
1) уся сума коштів, що обліковуватиметься на Депозитному рахунку після поповнення Вкладу (розміщення Траншу (-ів)) вважається
Вкладом на умовах, визначених Договором;
2) у випадку дострокового повернення Вкладу (частин Вкладу) з будь-яких підстав, Банк здійснюватиме перерахунок процентів на Вклад
(частини Вкладу) згідно з умовами Депозитного продукту, зазначеного у пункті 3.1 цієї заяви (у тому числі за процентною ставкою,
зазначеною у пункті 3.1 цієї заяви);
3) днем повернення Траншу (частини Траншу) вважається день перерахування Банком відповідної суми грошових коштів з Депозитного
рахунка на поточний рахунок Клієнта або день здійснення списання відповідної суми грошових коштів з Депозитного рахунка (у тому числі,
договірного списання) згідно з вимогами чинного законодавства України та/або Договором (залежно від того, яка з відповідних подій
настала);
4) у рамках Договору, а саме для Автентифікації, ініціювання розрахункових, вкладних, кредитних та інших операцій, а також будь-яких
інших послуг щодо обслуговування Клієнта, можуть використовуватися електронні підписи (у тому числі Внутрішні, Зовнішні і прості
електронні підписи), які підлягають використанню згідно з Правилами платіжних систем, Правилами Банку і Умовами договору. Клієнт
підтверджує своє беззаперечне визнання усіх документів і правочинів у вигляді електронних документів, створених із використанням
відповідних електронних підписів (без необхідності застосування у подальшому будь-яких процесів визнання Клієнтом таких документів і
правочинів);
5) у випадках несвоєчасного виконання грошових зобов’язань за Договором, пов’язаних із поверненням Вкладу, а також виплатою процентів
на Вклад, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,02 (нуль цілих, дві сотих) % від суми відповідних несвоєчасно виконаних зобов’язань за
кожен день прострочення;
6) збитки і майнова шкода, завдані будь-якою із Сторін іншій Стороні невиконанням і неналежним виконанням грошових зобов’язань за
Договором, пов’язаних із розміщенням і поверненням Вкладу, а також виплатою процентів на Вклад, не відшкодовуються.
Клієнт зобов’язаний повторно ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або на Сайті Банку з довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб, форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, не рідше ніж один раз на рік (з 01
січня по 31 грудня кожного календарного року).
Цим Клієнт підтверджує, що ознайомлений і одержав довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форма якої затверджена
виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд). Умови гарантування Фондом відшкодування вкладів
визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та нормативно-правовими актами Фонду. Відповідно до цього
закону вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або
які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного
депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
Усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в Умовах договору, є безвідкличними і безумовними.
5. ІНШЕ
Усі терміни і поняття, застосовані у цій заяві, мають значення, визначене чинним законодавством України і Умовами договору.
Ця заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу.
6. ПІДПИС КЛІЄНТА
Дата підписання: __.__.20__.
Прізвище та ініціали Клієнта / представника
Який діє на підставі:
Підпис, відбиток печатки (за наявності):
Клієнта (обирається необхідне)

7.3.

7. ВІДМІТКИ БАНКУ
У день набуття чинності цією заявою Банк відкриває Клієнту Депозитний рахунок №___________ для розміщення на ньому Вкладу.
Дата відкриття Депозитного рахунка: __.__.20__.
Цю заяву і документи Клієнта прийнято і перевірено
відповідальним працівником Банку. Ця заява підписана Клієнтом /
представником Клієнта (обирається необхідне) у присутності
відповідального працівника Банку (підпис, посада, прізвище та
ініціали):
Уповноважений представник Банку (підпис, прізвище та ініціали):

7.4.

Відбиток печатки Банку:

8.1.
8.2.

8. ВІДМІТКА КЛІЄНТА
Примірник цієї заяви Клієнт отримав: __.__.20__.
Підпис Клієнта / представника Клієнта (обирається необхідне),
прізвище та ініціали:

7.1.
7.2.

ФОРМА 3
ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ТРАНШУ №__

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.

3.1.

3.2.
3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.
5.2.

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ
Повне найменування:
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
Код ЄДРПОУ:
00032112
Код банку:
322313
Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
Адреса Банку / відокремленого підрозділу Банку, за якою подано
цю заяву:
2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА
Повне найменування / Прізвище, ім’я та по батькові (за
наявності): (обирається необхідне)
Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) і номер паспорта, ким і коли
виданий: (обирається необхідне)
3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА
Керуючись умовами Договору про надання банківських та інших послуг від __.__.20__, укладеного між Банком і Клієнтом (далі – Договір),
та Заявою про розміщення Вкладу від __.__.20__ №____ (зазначаються реквізити відповідної Заяви про розміщення вкладу на умовах
Депозитного продукту «Вклад «Генеральний депозит») (далі – Заява про розміщення вкладу), Клієнт просить Банк прийняти кошти
(розмістити Транш) на Депозитний рахунок №_____________ (зазначається номер рахунка) на таких умовах:
1) Назва Депозитного продукту:
«Вклад «Генеральний депозит» (цей продукт є додатком до умов
договору, які установлені та розміщені Банком на своєму веб-сайті у
мережі Інтернет (далі – Умови договору) і з якими Клієнт уважно
ознайомився перед укладенням Договору).
2) Первинний розмір і валюта Траншу:
___ (___________) _____. Зазначається сума і назва валюти.
3) Строк розміщення Траншу:
_________ (__________) (зазначається кількість) календарних днів.
Клієнт зобов’язаний внести Транш на Депозитний рахунок у день
погодження Банком цієї заяви.
4) Термін повернення Траншу:
__.__.20__. Зазначається календарна дата.
5) Поповнення Траншу:
Поповнення Траншу протягом Строку розміщення Траншу не
допускається.
6) Повернення частин Траншу:
Повернення частин Траншу на вимогу Клієнта протягом Строку
розміщення Траншу не допускається.
7) Ставка для нарахування процентів на Вклад:
__,__ (зазначається розмір ставки) процентів річних – з першого дня,
наступного за днем розміщення Траншу на Депозитний рахунок, до дня,
що передує терміну повернення Траншу, зазначеному у цій заяві.
8) Ставка для перерахування процентів на Транш при його 0,05 процентів річних – якщо повернення Траншу (частини Траншу)
достроковому поверненні:
здійснюється раніше середини строку, на який внесено Вклад;
1/2 (половина) процентної ставки для нарахування процентів на такий
Транш – якщо повернення Траншу (частини Траншу) здійснюється
посередині строку, на який внесено Транш, або пізніше.
9) Інші параметри і умови:
Визначені Умовами договору (у тому числі Депозитним продуктом) і
Заявою про розміщення вкладу.
Усі інші умови Вкладу, що визначені Заявою про розміщення вкладу і не суперечать цій заяві, прошу залишити чинними.
Усі повідомлення, пов’язані із розміщенням і поверненням Траншу, а також виплатою процентів на Транш, Клієнт просить надсилати у
порядку, визначеному Умовами договору. У випадках будь-яких змін у контактних даних (у тому числі при зміні адреси) Клієнт
зобов’язується повідомляти про це Банку у порядку, визначеному Умовами договору.
4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА
Цим Клієнт підтверджує, що:
1) до моменту підписання цієї заяви Клієнт уважно ознайомився з нормами чинного законодавства України, які регулюють порядок надання
Банківських послуг (у тому числі щодо розміщення і повернення банківських вкладів);
2) уся інформація, надана Клієнтом Банку, є повною і достовірною.
Цим Клієнт погоджується з тим, що:
1) Транш, внесений на Депозитний рахунок згідно з цією заявою, вважається у розумінні Договору Вкладом – у разі відсутності на
Депозитному рахунку грошових коштів, внесених згідно з іншими заявами про розміщення Траншів, або частиною Вкладу – у разі, якщо на
Депозитному рахунку обліковуються грошові кошти, внесені згідно з іншими заявами про розміщення Траншів.
2) у випадку дострокового повернення Траншу (частин Траншу) з будь-яких підстав, Банк здійснюватиме перерахунок процентів на Транш
(частини Траншу) згідно з умовами Депозитного продукту, зазначеного у пункті 3.1 цієї заяви (у тому числі за процентною ставкою,
зазначеною у пункті 3.1 цієї заяви);
3) днем повернення Траншу (частини Траншу) вважається день перерахування Банком відповідної суми грошових коштів з Депозитного
рахунка на поточний рахунок Клієнта або день здійснення списання відповідної суми грошових коштів з Депозитного рахунка (у тому числі,
договірного списання) згідно з вимогами чинного законодавства України та/або Договором (залежно від того, яка з відповідних подій
настала).
Клієнт зобов’язаний повторно ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або на Сайті Банку з довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб, форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про систему гарантування вкладів
фізичних осіб не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року).
Цим Клієнт підтверджує, що ознайомлений і одержав довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форма якої затверджена
виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд). Умови гарантування Фондом відшкодування вкладів
визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та нормативно-правовими актами Фонду. Відповідно до цього
закону вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або
які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного
депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
Усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в Умовах договору і Заяві про розміщення вкладу, є чинними,
безвідкличними і безумовними.
5. ІНШЕ
Усі терміни і поняття, застосовані у цій заяві, мають значення, визначене чинним законодавством України і Умовами договору.
Ця заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу.

6.
6.1.
6.2.

Дата підписання: __.__.20__.
Прізвище та ініціали Клієнта / представника
Клієнта (обирається необхідне)

ПІДПИС КЛІЄНТА
Який діє на підставі:

7.2.

7. ВІДМІТКИ БАНКУ
Цю заяву і документи Клієнта прийнято і перевірено
відповідальним працівником Банку. Ця заява підписана Клієнтом /
представником Клієнта (обирається необхідне) у присутності
відповідального працівника Банку (підпис, посада, прізвище та
ініціали):
Уповноважений представник Банку (підпис, прізвище та ініціали):

7.3.

Відбиток печатки Банку:

8.1.
8.2.

8. ВІДМІТКА КЛІЄНТА
Примірник цієї заяви Клієнт отримав: __.__.20__.
Підпис Клієнта / представника Клієнта (обирається необхідне),
прізвище та ініціали:

7.1.

Підпис, відбиток печатки (за наявності):

