
         

 
ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ* 

до публічної пропозиції укладення договору 

про надання банківських та інших послуг 

 

 

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ 

1.1.  Повне найменування Банку: акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний 

банк України Укрексімбанк» 

1.2.  Місцезнаходження, код за ЄДРПОУ: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, 00032112 

1.3.  Веб-сайт: www.eximb.com 

1.4.  Адреса для листування: ________________________________________ 

1.5.  Адреса відокремленого підрозділу Банку, 

до якого подано заяву: 

 

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА І ПРЕДСТАВНИКА КЛІЄНТА (додається у разі укладання цієї заяви 

представником клієнта) 

2.1.  Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) 

Клієнта: 

 

________________________________________ 

2.2.  Прізвище та ім’я (латинською 

транслітерацією) Клієнта: 

 

________________________________________ 

2.3.  Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків Клієнта: 

 

________________________________________ 

2.4.  Серія (за наявності) і номер паспорта, ким і 

коли виданий Клієнта: 

 

________________________________________ 

2.5.  Зареєстроване місце проживання / 

перебування Клієнта: 

 

________________________________________ 

2.6.  Фактичне місце проживання / перебування 

Клієнта: 

 

________________________________________ 

2.7.  Основний  (фінансовий) номер мобільного 

телефону Клієнта: 

Додатковий номер мобільного телефону 

Клієнта: 

Номер домашнього телефону Клієнта: 

Номер робочого телефону Клієнта: 

+38 (0__) ___-__-__ 

+38 (0__) ___-__-__ 

+38 (0__) ___-__-__ 

+38 (0__) ___-__-__ 

2.8.  Слово-пароль: ________________________________________ 

2.9.  Адреса електронної пошти: ________________________________________ 

2.10.  Клієнт зареєстрований як фізична особа 

підприємець 

Клієнт має статус особи, яка проводить 

незалежну професійну діяльність 

Так      Ні 

 

Так      Ні 

 

2.11.  Економічна діяльність: (зазначається код та назва виду економічної діяльності) 

застосовується у випадках, якщо Клієнт приєднується як 

особа, яка провадить незалежну професійну діяльність 

2.12.  Прізвище, ім’я та по батькові (за 

наявності) представника Клієнта 

(додається у разі укладання цієї заяви 

представником клієнта): 

 

 

 

 

2.13.  Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності) 

представника Клієнта (додається у разі 

укладання цієї заяви представником 

клієнта): 

 

2.14.  Серія (за наявності) і номер паспорта 

представника Клієнта, ким і коли виданий 

(додається у разі укладання цієї заяви 

представником клієнта): 

 

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА 

http://www.eximb.com/


3.1.  Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України і враховуючи розміщення Банком на своєму 

вебсайті у мережі Інтернет публічної пропозиції укладення Договору про надання банківських та інших 

послуг, я повідомляю про погодження та приєднання до усіх умов договору про надання банківських та 

інших послуг (далі – Умови договору), які установлені та розміщені Банком на своєму веб-сайті у мережі 

Інтернет. 

3.2.  Прошу Банк надавати мені банківські та інші послуги, що визначені Умовами договору, на підставі 

окремих моїх заяв про надання цих послуг, які викладені у паперовій формі, у двох примірниках та/або 

в електронній формі за допомогою Дистанційного обслуговування, Платіжного застосунку або інших 

каналів зв’язку відповідно до Умов договору з використанням електронного підпису відповідно до вимог 

Законодавства, а також послуг щодо проведення за відкритими рахунками операцій, визначених 

положеннями чинного законодавства України і Умовами договору, щодо здійснення Дистанційного 

обслуговування (далі разом – Банківські послуги). У випадках будь-яких змін у моїх контактних даних 

(у тому числі при зміні моєї адреси) зобов’язуюся повідомляти про це Банку у порядку, визначеному 

Умовами договору 

3.3.  Прошу Банк надавати мені банківські та інші послуги, що визначені Умовами договору як Клієнту, що 

є особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. (застосовується у випадках, якщо Клієнт 

приєднується як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність) 

Прошу Банк надавати мені банківські та інші послуги, що визначені Умовами договору як Клієнту -  

фізичній особі.(застосовується у випадках, якщо Клієнт приєднується як фізична особа з метою 

отримання послуг для власних потреб) 

3.4.  Цим я доручаю (надаю право) Банку здійснювати (необмежену кількість разів) (і) Договірне списання 

грошових коштів з усіх рахунків, відкритих мені у Банку (у тому числі, в іноземній валюті), на користь 

Банку і третіх осіб у розмірі усієї заборгованості Клієнта перед Банком та відповідними третіми особами 

або її еквіваленту (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, у разі необхідності 

– збільшених на суму ПДВ), у тому числі заборгованості Клієнта перед Банком за Платіжними 

повідомленнями, заборгованості по сплаті комісійної винагороди, Технічної заборгованості, 

заборгованості за Кредитом та процентами за користування Кредитом, будь-яких інших платежів, що 

підлягають сплаті згідно з Умовами договору, іншими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом, 

положеннями чинного законодавства України, та (іі) операції з купівлі / продажу / обміну іноземної 

валюти згідно з Умовами договору. Ці операції Банк має право здійснювати у випадках і порядку, що 

визначені Умовами договору 

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА 

4.1.  Цим я підтверджую, що: 

1) до моменту підписання цієї заяви я уважно ознайомився з нормами чинного законодавства України, 

які регулюють порядок надання Банківських послуг (у тому числі щодо порядку відкриття поточних 

(карткових) рахунків, окремих поточних рахунків, спеціальних рахунків, здійснення операцій за ними 

(у тому числі із використанням платіжних карток) і їх закриття; щодо споживчого кредитування; щодо 

користування індивідуальними сейфами; щодо розміщення і повернення банківських вкладів); 

2) до моменту підписання цієї заяви я уважно ознайомився з повним текстом Умов договору, у тому 

числі з умовами отримання Банківських послуг, Тарифами, а також з усією іншою інформацією, 

повідомленою мені Банком, повністю зрозумів їх зміст і погодився з усіма відповідними умовами (будь-

яких додаткових роз’яснень не потребую); 

3) уся інформація, надана мною до Банку, є повною і достовірною та не заперечую проти її перевірки 

Банком. У випадках будь-яких змін у відповідній інформації зобов’язуюся повідомляти про це Банку у 

порядку, визначеному Умовами договору.  

4) підписанням цієї заяви  у повному обсязі отримав від Банку інформацію, визначену, статтею 12 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг Умови 

договору мені зрозумілі, примірник Договору, в тому числі цієї заяви отримав. 

5) ознайомлений з тим, що виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) не є порушенням Закону України «Про захист 

персональних даних» в частині обробки персональних даних. Банк (як суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу) повідомив мене про покладений на нього обов’язок з обробки персональних даних для 

цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  

6) ознайомлений/на зі змістом ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом», ст. 222 «Шахрайство з фінансовими ресурсами» Кримінального кодексу України та 

попереджений/на про кримінальну відповідальність за дії, передбачені зазначеними статтями; 

7) ознайомлений зі змістом ч. 4 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб» (перелік вкладів, на відшкодування коштів за якими не поширюються гарантії Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб). 



8) мені відомо про те, що рахунки, які відкриті для власних потреб забороняється використовувати 

для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної 

діяльності. (застосовується у випадках, якщо Клієнт приєднується як фізична особа з метою 

отримання послуг для власних потреб). 

4.2.  Цим я погоджуюся з тим, що:  
1) зазначена публічна пропозиція Банку, Умови договору, включаючи усі додатки до них та інші 

невід’ємні їх частини, а також ця заява складають собою договір про надання банківських та інших 

послуг (далі – Договір). Договір набуває чинності у дату, що міститься у розділі «Відмітки Банку» (дата 

набуття Договором чинності встановлюється Банком після опрацювання цієї заяви та інших отриманих 

документів (за умови відсутності зауважень до цієї заяви і таких документів)), і діє до моменту 

виконання Сторонами усіх своїх зобов’язань за Договором; 

2) Банк має право вносити зміни до Умов договору в односторонньому порядку (у випадках, коли такі 

односторонні зміни є можливими згідно з чинним законодавством України та/або Умовами договору), 

а також ініціювати внесення змін до Договору (у випадках, коли згідно з чинним законодавством 

України та/або Умовами договору для внесення таких змін необхідна згода обох Сторін). Усі відповідні 

зміни набувають чинності з моменту, визначеного згідно з Умовами договору, після чого стають 

невід’ємною частиною Договору, обов’язковою до виконання Сторонами;  

3) я, як суб’єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», 

надаю Банку свою згоду на обробку моїх персональних даних (на паперових носіях, на бланках картотек, 

в інформаційних (автоматизованих) системах Банку тощо, у тому числі в частині реєстрації і зберігання 

таких даних у переліку клієнтів Банку) для реалізації Банком своїх прав і обов’язків, визначених чинним 

законодавством України і укладеними між мною і Банком договорами (далі разом та окремо – Договір), 

при наданні Банківських послуг. Обсяг моїх персональних даних, щодо яких Банк має право 

здійснювати процес обробки, визначається мною і Банком як будь-яка інформація про мене і умови 

Договору, що стала відома Банку при встановленні і у ході відносин зі мною (у тому числі від третіх 

осіб). Підтверджую, що мене повідомлено про мої права як володільця персональних даних, визначені 

Законом України «Про захист персональних даних», склад і зміст персональних даних, що збираються, 

мету збору таких даних і осіб, яким можуть передаватися мої персональні дані. 

4.3.  Цим я погоджуюся з тим, що Банк може: 

1) надати мені Умови договору, зокрема, шляхом їх надсилання засобами Системи дистанційного 

обслуговування або засобами електронної пошти (e-mail) за адресою, зазначеною у Договорі; 

2) розміщувати у загальнодоступних джерелах інформації (у тому числі на веб-сайті Банку у мережі 

Інтернет) повідомлення, що стосуються правовідносин за Договором (у тому числі щодо змін до Умов 

договору). 

3) інформувати мене про продукти та послуги за вказаною мною  вище адресою; 

4.4.  Цим я підтверджую, 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.(застосовується для 

паперової форми)  

Шляхом проставлення електронного підпису на цій заяві я повідомляю та підтверджую, що 

ознайомлений і одержав довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форма якої 

затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд)  за 

допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній 

формі.(застосовується для електронної форми) 

4.5.  Цим я доручаю Банку надсилати інформаційні повідомлення на вказаний мною номер мобільного 

(фінансового) телефону, адресу електронної пошти (e-mail) та вказану поштову адресу. 

4.6.  Цим я надаю безвідкличний та безумовний дозвіл Банку надавати інформацію про мене, мою кредитну 

історію та мої боргові зобов’язання перед Банком в обсязі, що передбачений Законом України «Про 

організацію формування та обігу кредитних історій», Законом України «Про банки і банківську 

діяльність» та Законом України «Про захист персональних даних» з метою формування та ведення моєї 

кредитної історії, як суб'єкта кредитної історії до наступних бюро кредитних історій: 

- ПрАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», що знаходиться за 

адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка (Марини Раскової), 11; 

- ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», що знаходиться за адресою: 01001, м. 

Київ, вул. Грушевського, 1-Д; 

- ПрАТ «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», що знаходиться за адресою: 03062, 

м. Київ, проспект Перемоги, 65, оф. 306. 

В тому числі, але не виключно, в порядку, визначеному чинному законодавством України, надаю 

право Банку використовувати інформацію щодо мене, яка є банківською таємницею, що відноситься 

до кредитної історії, інформацію щодо виконання мною своїх зобов‘язань перед Банком, щодо мого 

фінансового стану, а також інформацію про те, що я є клієнтом Банку, на свій розгляд відповідно до 



законодавства для надання стороннім особам, підприємствам, установам і організаціям, відповідним 

правоохоронним органам та органам державної влади, банківським установам,  а також вносити 

відомості до Кредитного реєстру Національного банку України. Банк гарантує конфіденційність 

інформації, наданої Клієнтом, та підтверджує, що дана інформація буде використана для прийняття 

рішення по суті цього опитувальника та в межах узгоджених у цьому опитувальнику умов. У разі 

прийняття негативного рішення по суті цього опитувальника персональні дані Клієнта, у відповідності 

до Закону України «Про захист персональних даних», будуть знищені. 

4.7.  Цим я погоджуюся з тим, що у рамках Договору, а саме для Автентифікації, ініціювання розрахункових, 

вкладних, кредитних та інших операцій, а також будь-яких інших послуг щодо обслуговування Клієнта, 

використовувалися прості електронні підписи (у тому числі OTP-паролі, Особисті паролі, PIN-коди, 

Коди швидкого доступу та електронні дані, створені при застосуванні Біометрії), які підлягають 

використанню згідно з Правилами платіжних систем, Правилами Банку і Умовами договору. 

Підтверджую своє беззаперечне визнання усіх документів і правочинів у вигляді електронних 

документів, створених із використанням відповідних простих електронних підписів (без необхідності 

застосування у подальшому будь-яких процесів визнання мною таких документів і правочинів). 

Приєднуючись до Умов Договору я підтверджую, що я та Банк домовилися про можливість 

використання електронних підписів (у тому числі, удосконалених та простих) у порядку, визначеному 

Умовами договору та Правилами Банку. 

4.8.  Цим я надаю Банку платіжну інструкцію (яка міститься в Умовах договору) та згоду на здійснення 

кожної операції Договірного списання коштів з його Рахунків, як відкритих, так і таких, що будуть 

відкриті мені в Банку, у порядку, визначеному Договором, та надання мною окремих платіжних 

інструкцій та згод для здійснення кожної окремої операції Договірного списання коштів відповідно до 

Умов договору не вимагається. Кожна операція Договірного списання відповідно до Договору 

здійснюється Банком без необхідності подання мною окремих платіжних інструкцій та згод. 

5. ІНШЕ 

5.1.  Сторона Договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення 

зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних 

обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та 

уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. (не застосовується у випадках, 

якщо Клієнт приєднується як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність) 

5.2.   Клієнт має право ініціювати розірвання Договору/ відмовитися від Договору (якщо таке право 

передбачено законами України для такого виду договору) шляхом подання протягом строку дії Договору 

до Банку заяви про розірвання Договору (у зв’язку з відмовою від Договору) в порядку, визначеному 

Умовами договору. У разі отримання Банком відповідної заяви Договір розривається у порядку, 

визначеному Умовами договору  з настанням правових наслідків, визначених Умовами договору. 

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

-    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); ініціювати завершальні операції за усіма Поточними і 

Картковими рахунками, якщо на таких рахунках є залишки коштів, а також повернути Банку Сейфи і по 

2 (два) ключі від них у стані, в якому Сейфи і ключі від них були отримані від Банка (з урахуванням 

нормального фізичного зносу); 

-    виконати (у тому числі достроково виконати) усі грошові зобов’язання Клієнта перед Банком. 
5.3.  Інформацію щодо внесення змін в Тарифи і Умови договору Банк повідомляє Клієнту шляхом 

розміщення її на Сайті Банку, а також може додатково повідомляє за допомогою Систем дистанційного 

обслуговування та/або Мобільних пристроїв або в інший спосіб, але із забезпеченням можливості 

встановити дату надсилання такого повідомлення. Клієнт зобов’язаний самостійно відстежувати 

наявність відповідних повідомлень, у тому числі на Сайті Банку. 

5.4.  Клієнт має право з питань захисту своїх прав на звернення до Банку, Національного банку України, суду 

та уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України. ( не застосовується 

у випадках, якщо Клієнт приєднується як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність) 

5.5.  Банк на своєму Сайті інформує Клієнта про порядок звернення Клієнта до Банку з питань виконання 

Сторонами умов Договору. Клієнт може звернутися до Банку з питань виконання Сторонами умов 

Договору шляхом подання до Банку письмового звернення на адресу: Україна, 03150, м. Київ, вул. 

Антоновича, 127 або шляхом направлення електронного звернення на електронну адресу:  

contact@eximb.com або на bank@eximb.com, або шляхом усного звернення на особистому прийомі, або 

за контактними телефонами:  0-800-50-44-50, (044) 247-38-38, (044) 231-74-79 (для клієнтів – держателів 

карток). Банк зобов’язаний розглянути такі звернення у встановлені чинним законодавством України 

строки. Детальну інформацію про порядок розгляду звернень Клієнтів розміщено на офіційному сайті 

Банку за посиланням https://www.eximb.com/ua/bank/zvernennya-gromadyan. (не застосовується у 

випадках, якщо Клієнт приєднується як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність) 

mailto:contact@eximb.com
mailto:bank@eximb.com,
https://www.eximb.com/ua/bank/zvernennya-gromadyan


5.6.  З моменту набуття Договором чинності вважаються зміненими умови такого (-их) договору (-ів), 

укладених між Банком і Клієнтом: 

- договору про _______________________ від __.__.20__ №______; 

- договору про _______________________ від __.__.20__ №______. 

- договору ___________________________ від __.__.20__ №______. 

Відповідна зміна вказаного (-их) договору (-ів) полягає у тому, що: 

1)  усі правовідносини Сторін за вказаним (-ми) договором (-ами), у тому числі у частині проведення 

операцій за відкритим (-и) у його (їх) рамках рахунком (-ами), у тому числі з використанням платіжних 

карток, регулюються Умовами договору (тобто, Умови договору, до яких Клієнт приєднався цією 

заявою, поширюються на правовідносини Сторін за вказаним (-ми) договором (-ами)); 

2) усі грошові зобов’язання Сторін за вказаним (-ми) договором (-ами) залишаються чинними у повному 

обсязі і підлягають виконанню згідно з Умовами договору; 

3)усі положення вказаного (-их) договору (-ів), які суперечать Умовам договору, втрачають чинність. 

(пункт видаляється, якщо в ньому відсутня необхідність при укладенні з конкретним клієнтом) 

6. ПІДПИС КЛІЄНТА 

6.1.  Дата підписання: __.__.20__.(застосовується для паперової форми Заяви)  

 Підпис Клієнта/КЕП Клієнта або від імені 

Клієнта, ПІБ: 

Представник Клієнта діє від його імені на 

підставі (зазначається назва документа, номер 

та дата документу) (це речення видаляється, 

якщо в ньому відсутня необхідність при 

укладенні з конкретним клієнтом) 

 

 

 

__________________________________________ 

 

7. ВІДМІТКИ БАНКУ 

7.1.  Цю заяву і документи Клієнта прийнято і перевірено відповідальним працівником Банку.  

Ця заява підписана особисто Клієнтом у присутності відповідального працівника Банку (застосовується 

для паперової форми Заяви). 

Ця заява складена у вигляді електронного документа та підписана Клієнтом з використанням КЕП. 

(застосовується для електронної форми Заяви) 

7.2.  Дата набуття Договором чинності: __.__.20__. 

7.3.  Уповноважений представник Банку (посада 

підпис, ПІБ) МП (застосовується для 

паперової форми Заяви): 

Уповноважений представник Банку (посада 

підпис, ПІБ): (застосовується для електронної 

форми Заяви): 

 

 

_____________________________________________ 

* Є невід’ємною частиною Договору.   

 


