ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ
Форма 1 застосовується для зміни умов 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 зміни умов 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».
Рядок 8.1 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 ЗМІНУ УМОВ РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ №__

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.

3.1.

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) (далі – Заява про
розміщення вкладу), Клієнт просить Банк встановити нові умови розміщення Вкладу, прийнятого Банком згідно із Заявою про розміщення
вкладу, з урахуванням змін і доповнень, визначених у цій заяві, а саме:
1) Продовжити строк розміщення Вкладу на: (цей рядок ___ (__________) календарних днів. Зазначається строк, на який
застосовується у разі продовження строку розміщення Вкладу)
продовжується строк розміщення Вкладу.
2) Встановити такий строк розміщення Вкладу: (цей рядок ___ (____________) календарних днів. Зазначається загальна
застосовується у разі продовження строку розміщення Вкладу)
тривалість строку розміщення Вкладу, що починається з дня
розміщення Вкладу і закінчується у день, що передує новому терміну
повернення Вкладу, визначеному цією Заявою. Цей абзац застосовується
для Вкладів, строк розміщення яких не перевищує 367 календарних днів.
___ (____________) календарних днів. Зазначається загальна
тривалість строку розміщення Вкладу, що починається з дня
розміщення Вкладу і закінчується у день, що передує новому терміну
повернення Вкладу, визначеному цією Заявою.
Для цілей Договору цей строк поділено на такі періоди:
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно);
-…
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно). Зазначаються усі
періоди розміщення Вкладу з дня розміщення Вкладу до дня набуття
чинності цією Заявою, та з дня набуття чинності цією Заявою до дня,
що передує новому терміну повернення Вкладу, визначеному цією
Заявою. Цей абзац застосовується для Вкладів, строк розміщення яких
перевищує 367 календарних днів.
3) Встановити такий термін повернення Вкладу: (цей рядок __.__.20__. Зазначається календарна дата.
застосовується у разі продовження строку розміщення Вкладу)
4) Дозволити поповнити Вклад на таку суму: (цей рядок ___ (___________) _____ (зазначається сума поповнення Вкладу і назва
застосовується у разі поповнення суми Вкладу)
валюти). Клієнт зобов’язаний внести цю суму коштів на Депозитний
рахунок у порядку, визначеному Договором, у день погодження Банком
цієї заяви. З моменту внесення на Депозитний рахунок цієї суми коштів
повністю сума Вкладу становитиме ___ (___________) _____
(зазначається сума поповнення Вкладу і назва валюти) (сума Вкладу,
зазначена у Заяві про розміщення вкладу, до уваги не береться).
5) Дозволити зменшити Вклад на таку суму: (цей рядок ___ (___________) _____ (зазначається сума зменшення Вкладу і назва
застосовується у разі зменшення суми Вкладу)
валюти). З моменту повернення Банком цієї суми коштів з Депозитного
рахунка сума Вкладу становитиме ___ (___________) _____
(зазначається сума поповнення Вкладу і назва валюти) (сума Вкладу,
зазначена у Заяві про розміщення вкладу, до уваги не береться).
6) Встановити таку ставку для нарахування процентів на Вклад:
__,__ (зазначається розмір ставки) процентів річних – з __.__.20__
(зазначається дата погодження Банком цією заяви) 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 __.__.20__
(зазначається дата погодження Банком цією заяви) по __.__.20__
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5.1.
5.2.
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6.2.

7.1.

(зазначається остання дата Поточного періоду, який починається у
погодження Банком цією заяви). 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.
7) Встановити таку ставку для перерахування процентів на 0,05 процентів річних – якщо повернення Вкладу (частини Вкладу)
Вклад при його достроковому поверненні:
здійснюється раніше середини періоду, що починається __.__.20__
(зазначається дата погодження Банком цією заяви) і закінчується у
термін повернення Вкладу, зазначений у цій заяві;
1/2 (половина) ставки для нарахування процентів на Вклад – якщо
повернення Вкладу (частини Вкладу) здійснюється посередині періоду,
що починається __.__.20__ (зазначається дата погодження Банком цією
заяви) і закінчується у термін повернення Вкладу, зазначений у цій заяві,
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, що починається
__.__.20__ (зазначається дата погодження Банком цією заяви);
1/2 (половина) ставки, яка діятиме за Вкладом у відповідному
Поточному періоді – якщо повернення Вкладу (частини Вкладу)
здійснюється посередині Поточного періоду, що починається __.__.20__
(зазначається дата погодження Банком цією заяви), 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 за період, що починається
__.__.20__ (зазначається дата погодження Банком цією заяви) і
закінчується у термін повернення Вкладу, зазначений у цій заяві. 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, що
починається __.__.20__ (зазначається дата погодження Банком цією
заяви). 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.
Усі інші умови Вкладу, що визначені Заявою про розміщення вкладу і не суперечать цій заяві, прошу залишити чинними.
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) уся інформація, надана Клієнтом Банку, є повною і достовірною.
Цим Клієнт погоджується з тим, що:
1) уся сума коштів, що обліковуватиметься на Депозитному рахунку після поповнення Вкладу / повернення частини Вкладу (обирається
необхідне) 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 Заяві про розміщення вкладу (у тому числі за процентною ставкою,
зазначеною у цій заяві).
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
Виплату процентів, нарахованих на Вклад до дня, що передує дню погодження Банком цієї заяви, Банк здійснить у день погодження Банком
цієї заяви.
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 /
Який діє на підставі:
Підпис, відбиток печатки (за наявності):
представника Клієнта (обирається
необхідне)

7. ВІДМІТКИ БАНКУ
Цю заяву і документи Клієнта прийнято і перевірено
відповідальним працівником Банку. Ця заява підписана Клієнтом /
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7.2.

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.
8.3.

8. ВІДМІТКА КЛІЄНТА
Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, отримав і уважно з нею ознайомився.
Примірник цієї заяви Клієнт отримав: __.__.20__.
Підпис Клієнта / представника Клієнта (обирається необхідне),
прізвище та ініціали:
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ФОРМА 2
ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ УМОВ РОЗМІЩЕННЯ ТРАНШУ №__

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
3.1.

3.2.
3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.
5.2.
5.3.

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)
Місцезнаходження / Зареєстроване місце проживання або
перебування: (обирається необхідне)
Фактичне місце проживання / перебування:
3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА
Керуючись умовами Договору про надання банківських та інших послуг від __.__.20__, укладеного між Банком і Клієнтом (далі – Договір),
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) та Заявою про розміщення траншу від
__.__.20__ №____ (далі – Заява про транш), Клієнт просить Банк встановити нові умови розміщення Траншу, прийнятого Банком згідно із
Заявою про транш, з урахуванням змін і доповнень, визначених у цій заяві, а саме:
1) Продовжити строк розміщення Траншу на:
___ (__________) календарних днів. Зазначається строк, на який
продовжується вклад.
2) Встановити такий строк розміщення Траншу:
___ (____________) календарних днів. Зазначається загальна
тривалість строку розміщення Траншу, що починається з дня
розміщення Траншу і закінчується у день, що передує новому терміну
повернення Траншу, визначеному цією Заявою.
3) Встановити такий термін повернення Траншу:
__.__.20__. Зазначається календарна дата.
4) Дозволити поповнити Транш на таку суму: (цей рядок ___ (___________) _____ (зазначається сума поповнення Траншу і назва
застосовується у разі поповнення суми Траншу)
валюти). Клієнт зобов’язаний внести цю суму коштів на Депозитний
рахунок у порядку, визначеному Договором, у день погодження Банком
цієї заяви. З моменту внесення на Депозитний рахунок цієї суми коштів
повністю сума Траншу становитиме ___ (___________) _____
(зазначається сума поповнення Траншу і назва валюти) (сума Траншу,
зазначена у Заяві про розміщення траншу, до уваги не береться).
5) Дозволити зменшити Транш на танку суму: (цей рядок ___ (___________) _____ (зазначається сума зменшення Траншу і назва
застосовується у разі зменшення суми Траншу)
валюти). З моменту повернення Банком цієї суми коштів з Депозитного
рахунка сума Траншу становитиме ___ (___________) _____
(зазначається сума поповнення Траншу і назва валюти) (сума Траншу,
зазначена у Заяві про розміщення траншу, до уваги не береться).
6) Встановити таку ставку для нарахування процентів на Транш: __,__ (зазначається розмір ставки) процентів річних – з __.__.20__
(зазначається дата погодження Банком цією заяви) до дня, що передує
терміну повернення Траншу, зазначеному у цій заяві.
7) Встановити таку ставку для перерахування процентів на 0,05 процентів річних – якщо повернення Траншу (частини Траншу)
Транш при його достроковому поверненні:
здійснюється раніше середини періоду, що починається __.__.20__
(зазначається дата погодження Банком цією заяви) і закінчується у
термін повернення Траншу, зазначений у цій заяві;
1/2 (половина) процентної ставки для нарахування процентів на такий
Транш – якщо повернення Траншу (частини Траншу) здійснюється
посередині періоду, що починається __.__.20__ (зазначається дата
погодження Банком цією заяви) і закінчується у термін повернення
Траншу, зазначений у цій заяві, або пізніше.
Усі інші умови Траншу, що визначені Заявою про розміщення вкладу і Заявою про транш та 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) уся сума коштів, що обліковуватиметься на Депозитному рахунку після поповнення Траншу / повернення частини Траншу (обирається
необхідне) вважається Вкладом на умовах, визначених Договором;
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 Заяві про розміщення вкладу (у тому числі за процентною ставкою,
зазначеною у цій заяві).
Усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в Умовах договору, Заяві про розміщення вкладу і Заяві про
транш, є чинними, безвідкличними і безумовними.
5. ІНШЕ
Виплату процентів, нарахованих на Транш до дня, що передує дню погодження Банком цієї заяви, Банк здійснить у день погодження Банком
цієї заяви.
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.
Сертифікат 490EF7D70E87CDFF
Підписувач Медко Михайло Богданович
Час підписання 30.11.2020 15:29

СЕД АТ "Укрексімбанк"

Ì0000541226!Î

№ 0015600/20-61
від 30.11.2020
ID док. 541226

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:

7.1.

8.1.
8.2.
8.3.

Підпис, відбиток печатки (за наявності):

8. ВІДМІТКА КЛІЄНТА
Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, отримав і уважно з нею ознайомився.
Примірник цієї заяви Клієнт отримав: __.__.20__.
Підпис Клієнта / представника Клієнта (обирається необхідне),
прізвище та ініціали:
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