
 

 

Повідомлення  

про внесення змін до Умов договору про надання банківських та інших послуг, 

введених у дію наказом АТ «Укрексімбанк» від 20.02.2020 № 79 (далі – Умови договору)  

 

Шановні клієнти! 

Повідомляємо про внесення змін до Умов договору, які водяться в дію з 28.10.2020: 

 

1. Статтю 5 «Договірне списання коштів та інші операції за дорученням Клієнта» Умов 

договору доповнено підпунктом 5.1.9 наступного змісту: 

«5.1.9. Договірне списання коштів з Поточних рахунків на рахунок, відкритий Банком 

для здійснення операцій з купівлі / продажу / обміну іноземної валюти, у сумах, необхідних 

для здійснення відповідних операцій на умовах, визначених у заявах Клієнта про купівлю, 

продаж іноземної валюти, купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін 

іноземної валюти), оформлених і поданих ним до Банку з дотриманням вимог, встановлених 

чинним законодавством України, Правилами Банку і Умовами договору, а також 

договорами, укладеними між Сторонами (за наявності). Таке договірне списання коштів Банк 

має право здійснювати у випадках отримання відповідних заяв Клієнта.». 

 

2. У підпункті 7.5.4 статті 7 «Кредитні лінії до Карткових рахунків» Умов договору 

останній абзац викладено двома абзацами такого змісту: 

«- у разі розірвання Договору (з підстав, що не пов’язані з відмовою Клієнтом від 

Договору) – у день настання цієї події; 

- у разі подання Клієнтом до Банку заяви про розірвання Договору в зв’язку з відмовою 

від Договору – протягом 7 (семи) календарних днів, наступних за днем подання відповідної 

заяви.».     

 

3. Пункт 10.1 статті 10 «Операції з купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної 

валюти на валютному ринку України» Умов договору викладено в наступній редакції: 

«10.1. Надання Клієнту комісійних послуг щодо здійснення операцій з купівлі, 

продажу, обміну іноземної валюти на валютному ринку України, здійснюється на підставі 

заяв Клієнта про купівлю, продаж іноземної валюти, купівлю іноземної валюти за іншу 

іноземну валюту (обмін іноземної валюти), оформлених і поданих до Банку з дотриманням 

вимог, встановлених чинним законодавством України, Правилами Банку і Умовами 

договору, а також договорами, укладеними між Сторонами (за винятком валютних операцій, 

здійснення яких є можливим на підставі положень Договору та/або інших укладених між 

Сторонами договорів, які визначають порядок проведення таких операцій і перелік 

реквізитів, необхідних для їх здійснення (без подання до Банку відповідних заяв)).».  

 

4. Пункт 16.1 статті 16 «Права і обов’язки Сторін» Умов договору доповнено 

підпунктами 16.1.19 та 16.1.20 такого змісту: 

«16.1.19. Відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами Систем 

дистанційного обслуговування шляхом зазначення інформації про таку відмову в Заяві про 

приєднання або подання до Банку в порядку, визначеному Умовами договору, повідомлення 

про таку відмову. При цьому, не вважається рекламними матеріалами інформація, що 

стосується Банківських послуг, та інформація з інших питань, яка надається Банком згідно з 

цим Договором. 

16.1.20. Відмовитися від Договору шляхом подання до Банку в порядку, визначеному 

Умовами договору, заяви про розірвання Договору (у зв’язку з відмовою від Договору). У 

разі отримання Банком такої заяви Договір розривається у порядку, визначеному в пункті 

25.3 Умов договору (за умови вчинення усіх визначених у такому пункті дій), з настанням 

наслідків, визначених у пункті 25.5 Умов договору.».   

 

5. Перший та другий абзаци пункту 25.3 статті 25 «Строк дії Договору, порядок його 



 

 

розірвання» Умов договору викладено у новій редакції:  

«25.3. Договір може бути розірваний за ініціативою Клієнта (в односторонньому 

порядку)  шляхом подання до Банку відповідної заяви (у разі відмови Клієнта від Договору). 

З метою розірвання Договору Клієнт зобов’язаний додатково вчинити усю сукупність таких 

дій: 

6. подати до Банку у порядку, визначеному Умовами договору, письмові заяви про 

закриття усіх Поточних і Карткових рахунків (за наявності таких рахунків), про припинення 

майнового найму (оренди) Сейфів (за наявності такої оренди);». 

 

 

 

7. Пункти 21.3.2.1 та 21.3.2.2 та Додаткові умови та коментарі до послуги тарифу до 

розділу 21.3.2 та пунктів 21.3.2.1 та 21.3.2.2 Додатку 2 "Тарифні пакети за Поточними 

рахунками" Умов договору викласти в такій редакції: 

Код 

тарифу 
Банківська послуга 

ТАРИФНИЙ 

ПАКЕТ 

«БАЗОВИЙ» 

ТАРИФНИЙ 

ПАКЕТ 

«ДИПЛОМАТ»  

ТАРИФНИЙ 

ПАКЕТ 

«Для 

приватних 

нотаріусів та 

адвокатів»  

База / 

Період 

нарахув

ання 

Додаткові умови та 

коментарі до 

послуги/тарифу 

21.3.2 Розрахункове обслуговування в іноземній валюті 

У вартість послуги згідно пунктів 

21.3.2.1, 21.3.2.2 включено плату за: - 

приймання готівки у іноземній 

валюті; - видачу готівки при знятті 

коштів з вкладу (депозиту) в 

іноземних валютах; - зарахування 

безготівкових коштів на поточні 

рахунки; - перекази коштів  

на/з власні(их) рахунки(ів), які 

відкриті у системі Банку в іноземній 

валюті; - перекази коштів на користь 

Банку (погашення кредитів, 

відсотків, сплата комісій, пені, 

штрафів тощо); - надання виписок у 

Банку на паперовому носії з 

поточних рахунків.  

При здійсненні переказу за 

платіжними дорученнями клієнтів з 

інструкцією SHA або BEN, щодо 

сплати комісій банків 

кореспондентів, сплата таких комісій 

здійснюється за рахунок отримувача. 

При здійсненні переказу коштів за 

платіжними дорученнями клієнтів з 

інструкцією "BEN" щодо сплати 

комісій, комісія АТ "Укрексімбанку" 

стягується за рахунок отримувача 

переказу, шляхом утримання із суми 

переказу та продажу на ВРУ. 

Використання послуги «OUR - 

гарантоване» забезпечує зарахування 

суми переказу на рахунок 

отримувача у повному обсязі без 

вирахування комісій третіх банків.  

21.3.2.1 

Перекази коштів в 

іноземній валюті з 

поточних рахунків 

за межі України та 

в межах України за 

дорученням* 

клієнта (через 

рахунки типу 

Ностро): 

        

Доручення клієнта - платіжне 

доручення, заява на перерахування 

кредитних коштів в іноземній валюті, 

тощо.  

Тариф застосовується в залежності 

від інструкції щодо умови сплати 

комісій ("SHA", "BEN", 

"OUR"FullPay), визначеної клієнтом 

у платіжному дорученні. 

01 у Євро 

1%, мін. 25 

EUR,  

макс. 500 

EUR  

1%, мін. 25 

EUR,  

макс. 500 

EUR  

1%, мін. 25 

EUR,  

макс. 500 

EUR  

 

Якщо у платіжному дорученні 

клієнта визначено умову сплати 

комісії "OUR"FullPay, то розмір 

комісії збільшується на:  

-15 EUR (якщо переказ до 12 500,00 

EUR);  

- 25 EUR(якщо переказ від 12 500,01 

EUR до 50 000,00 EUR);  

- 50 EUR(якщо переказ від 50 000,01 

EUR)  

02 в інших валютах 

1%, мін. 25 

USD,  

макс. 500 

USD  

1%, мін. 25 

USD,  

макс. 500 

USD  

1%, мін. 25 

USD,  

макс. 500 

USD  

 

Якщо у платіжному дорученні 

клієнта визначено умову сплати 

комісії "OUR"FullPay, то розмір 

комісії збільшується на 20 USD. 



 

 

21.3.2.2 

Перекази коштів в 

іноземній валюті з 

поточних рахунків 

в межах Україні за 

дорученням*** 

клієнта (на 

рахунки типу  

Лоро)  

50 USD 50 USD 50 USD 

за кожне 

перераху  

вання  

(разово) 

***доручення клієнта - платіжне 

доручення, заява на перерахування 

кредитних коштів в іноземній валюті, 

тощо. Тариф застосовується у разі, 

якщо у платіжному дорученні клієнта 

в реквізитах "банк отримувача" 

зазначається номер рахунку банка -

кореспондента "Лоро", відкритий в 

балансі АТ «Укрексімбанк» та 

інструкція щодо сплати комісій 

визначена на умовах "SHA" або 

"BEN"  

 

 

 

 

З повагою, 

АТ «Укрексімбанк» 

 


