
 
ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ* 

«РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ» №__ 

від ____.__.20____. 

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ 

1.1.  Найменування: АТ «Укрексімбанк» 

1.2.  Код ЄДРПОУ: 00032112 

1.3.  Код банку: _____________________________ 

1.4.  Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 

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.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

Клієнта: 

______________________________ 

2.3.  Серія (за наявності) і номер паспорта Клієнта, ким і коли 

виданий: 

______________________________ 

 

2.4.  Адреса для листування: 
______________________________ 

 

2.5.  

 

 

Клієнт зареєстрований як фізична особа-підприємець  

Клієнт має статус особи, яка проводить незалежну 

професійну діяльність 

Так      Ні 

 

Так      Ні 

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

Клієнта (додається у разі укладання цієї заяви 

представником клієнта): 

 

______________________________ 

2.7.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

представника (за наявності) Клієнта (додається у разі 

укладання цієї заяви представником клієнта): 

 

_______________________________ 

2.8.  Серія (за наявності) і номер паспорта представника 

Клієнта, ким і коли виданий (додається у разі укладання цієї 

заяви представником клієнта): 

 

_______________________________ 

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА 

Керуючись умовами договору про надання банківських та інших послуг від __.__.20__, укладеного між 

Банком і мною (далі – Договір), прошу Банк прийняти кошти на Депозитний рахунок (розмістити вклад) на 

таких умовах: 

3.1 Назва Депозитного 

продукту: 

«Вклад «Класичний» / «Класичний строковий» / «Прибутковий 

строковий» / «Накопичувальний строковий» / «Зручний» / 

«Оптимальний»/ «Захисник України»/ «Валюта без обмежень» 

(обирається необхідне), з яким я уважно ознайомився перед укладенням 

Договору. 

Первинний розмір і валюта 

Вкладу: 

___ (___________) _____.  (зазначається сума і назва валюти) 

Дата повернення Вкладу: __.__.20__. (Зазначається календарна дата) 

Періодичність виплати 

процентів на Вклад: 

Депозитний рахунок № 

У кінці строку / Щороку / Щомісяця / Щомісяця з капіталізацією 

(обирається необхідне). 

______________________________________________________________ 

Рахунок для 

обслуговування Вкладу № 

 

 

Процентна ставка для 

нарахування процентів на 

Вклад: 

(зазначається у разі, якщо Клієнт ініціюватиме використання такого 

рахунка для повернення Вкладу Клієнту і виплати процентів на Вклад). 

Застосовуються виключно для Депозитного продукту «Вклад 

«Оптимальний») 

__,__ (зазначається розмір ставки) % річних –з першого дня, 

наступного за днем розміщення Вкладу на Депозитному рахунку, до дня, 

що передує терміну повернення Вкладу, зазначеному у цій заяві. 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, що 

розміщуються на строк, не більший за 367 календарних днів) 

__,__ (зазначається розмір ставки) % 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, що 

розміщуються на строк, що перевищує 367 календарних днів) 

- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно) – __,__ (зазначається 

розмір ставки) % річних;  

- … (зазначаються процентні ставки для усіх періодів); 

- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно) – __,__ (зазначається 

розмір ставки) % річних. (ці абзаци застосовуються для Депозитного 

продукту «Вклад «Оптимальний»). 

Процентна ставка для 

перерахування процентів 

на Вклад при його 

достроковому поверненні: 

__,__ (зазначається розмір ставки) % річних. (Цей абзац 

застосовується для Депозитних продуктів, за якими ця ставка є 

фіксованою.) 

3.2 Строк розміщення Вкладу: ___ (____________) (зазначається кількість) календарних днів. 

Для цілей Договору 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. 

3.3 Дострокове повернення 

Вкладу (частини Вкладу)  

Клієнту (на його вимогу): 

Вклад розміщується без можливості / з можливістю (обирається 

необхідне) дострокового повернення Вкладу (частини Вкладу) Клієнту 

(на його вимогу). 

3.4 Повернення Вкладу Клієнту і виплата процентів на Вклад здійснюються шляхом зарахування їх на 

Картковий рахунок Клієнта №__________ / Рахунок для обслуговування Вкладу №__________ 

(обирається необхідне). (застосовуються виключно для Депозитного продукту «Вклад 

«Оптимальний») 

Якщо цей Картковий рахунок буде закрито, повернення Вкладу і виплата процентів на Вклад 

здійснюються шляхом зарахування їх на Рахунок для обслуговування Вкладу. Цей абзац 

застосовується у разі, якщо Клієнт ініціюватиме використання Карткового рахунка для повернення 

Вкладу Клієнту і виплати процентів на Вклад. (застосовуються виключно для Депозитного продукту 

«Вклад «Оптимальний») 

Повернення Вкладу Клієнту і виплата процентів на Вклад здійснюються шляхом зарахування їх на 

Картковий рахунок Клієнта №__________ (застосовуються для Депозитних продуктів, якими 

передбачено повернення Вкладу та нарахованих процентів на Вклад виключно на Картковий рахунок 

Клієнта, відкритий в Банку)  

Якщо в день повернення Вкладу та нарахованих процентів на Вклад цей Картковий рахунок буде 

закрито, то ця заява про розміщення Вкладу вважається продовженою на умовах Вкладу на вимогу 

(Цей абзац застосовуються виключно для Депозитних продуктів, , якими передбачено повернення 

Вкладу та нарахованих процентів на Вклад виключно на Картковий рахунок Клієнта, окрім 

Депозитного продукту «Вклад «Оптимальний») 

Повернення Вкладу Клієнту і виплата процентів на Вклад здійснюються шляхом зарахування на 

Поточний рахунок Клієнта №__________ (зазначається номер поточного рахунку Клієнта в гривні) 

суми Вкладу та процентів на Вклад  в  національній валюті (в перерахунку за  офіційним курсом 

Національного банку України на дату такого повернення/сплати без надання Клієнтом заяви на продаж 

іноземної валюти) Якщо цей Поточний рахунок буде закрито, повернення Вкладу і виплата процентів 

на Вклад здійснюються шляхом зарахування їх в  національній валюті (в перерахунку за  офіційним 

курсом Національного банку України на дату такого повернення/сплати без надання Клієнтом заяви 

на продаж іноземної валюти) на Рахунок для обслуговування Вкладу (застосовуються виключно для 

Депозитного продукту «Вклад «Валюта без обмежень») 

 



3.5 Поповнення Вкладу не допускається. (цей абзац застосовується для Вкладів, що не підлягають 

поповненню)  

Поповнення Вкладу може здійснюватися лише у разі одночасного дотримання таких умов: сума 

кожного внеску готівкою становитиме не менше ___ (___________) _____ (зазначається сума і назва 

валюти), сума усіх внесків не перевищуватиме 30 % від суми первинного розміру Вкладу, зазначеної 

у цій заяві, а у разі, якщо строк розміщення Вкладу продовжено – 30 % від суми, розміщеної на 

Депозитному рахунку станом на дату такого продовження. (цей абзац застосовується для Вкладів, що 

можуть поповнюватися з урахуванням таких обмежень і строк розміщення яких не перевищує 367 

календарних днів) 

Поповнення Вкладу може здійснюватися лише у разі одночасного дотримання таких умов: сума 

кожного внеску готівкою становитиме не менше ___ (___________) _____ (зазначається сума і назва 

валюти), сума усіх внесків протягом першого Поточного періоду не перевищуватиме 30 % від суми 

первинного розміру Вкладу, зазначеної у цій заяві, сума усіх внесків протягом кожного наступного 

Поточного періоду не перевищуватиме 30 % від суми, розміщеної на Депозитному рахунку станом на 

дату початку відповідного Поточного періоду. (цей абзац застосовується для Вкладів, що можуть 

поповнюватися з урахуванням таких обмежень і строк розміщення яких перевищує 367 календарних 

днів) 

Поповнення Вкладу може здійснюватися без обмеження кількості поповнень Вкладу, однак за умови, 

що сума кожного внеску готівкою становитиме не менше ___ (___________) _____ (зазначається сума 

і назва валюти). Цей абзац застосовується для Вкладів, що можуть поповнюватися без обмеження 

загальної суми поповнення. 

3.6 Продовження строку розміщення Вкладу не допускається. (цей абзац застосовується для Вкладів, 

строк розміщення яких не підлягає продовженню.) 

Строк розміщення Вкладу щоразу продовжується на ___ (____________) (зазначається початкова 

тривалість строку розміщення Вкладу) календарних дні / днів (обирається необхідне) у разі, якщо до 

моменту закінчення строку розміщення Вкладу до Банку не надійшли вимога Клієнта про повернення 

Вкладу і повідомлення Клієнта про відмову від продовження строку розміщення Вкладу. Кількість 

таких продовжень строку розміщення Вкладу є необмеженою / не може перевищувати 29 разів 

(обирається необхідне). Після кожного продовження строку розміщення Вкладу початкова тривалість 

цього строку і початковий термін повернення Вкладу до уваги не беруться, а продовжена частина 

строку розміщення Вкладу поділяється на періоди, тривалість кожного з яких відповідає тривалості 

періодів, зазначених у пункті 3.2 цієї заяви (застосовується для Вкладів, строк розміщення яких 

перевищує 367 календарних днів). Цей абзац застосовується для Вкладів, строк розміщення яких 

підлягає автоматичному продовженню. 

3.7 Тарифи та комісії за послугою залучення у вклади (депозити) коштів, а також за супровідними 

послугами Банку чи третіх осіб, що надаються під час підписання цієї заяви можуть змінюватися 

Банком у порядку, передбаченому Умовами договору. 

3.8 Цим я доручаю Банку встановлювати (у перший календарний день кожного наступного Поточного 

періоду, а також (застосовується для Вкладів, що розміщуються на строк, що перевищує 367 

календарних днів) щоразу при продовженні строку розміщення Вкладу) нові ставки для нарахування 

процентів на Вклад (не застосовується для Депозитного продукту «Вклад «Оптимальний») та/або 

нові ставки для перерахування процентів на Вклад при його достроковому поверненні (на рівні 

процентних ставок, що діятимуть у Банку у відповідні дати продовження цього строку для вкладів, які 

за умовами розміщення відповідатимуть умовам розміщення Вкладу). Після встановлення Банком 

нових ставок для нарахування процентів на Вклад (не застосовується для Депозитного продукту 

«Вклад «Оптимальний») та/або для перерахування процентів на Вклад при його достроковому 

поверненні,  зазначені у цій заяві процентні ставки для нарахування процентів на Вклад до уваги не 

беруться.  

3.9 З метою здійснення визначених Умовами договору і цією заявою операцій з обслуговування Вкладу 

(у тому числі операцій з повернення Вкладу, виплати процентів на Вклад і обліку вкладу на вимогу) 

прошу Банк відкрити Рахунок для обслуговування Вкладу. (застосовується для депозитного 

продукту «Вклад «Оптимальний» та для депозитного продукту «Вклад «Валюта без обмежень») 

3.10 Усі повідомлення, пов’язані із розміщенням і поверненням Вкладу, а також виплатою процентів на 

Вклад, прошу надсилати мені у порядку, визначеному Умовами договору.  

3.11 Інші параметри та умови визначені Умовами договору (у тому числі Депозитним продуктом). 

3.12. З метою розміщення Вкладу надаю свою згоду та доручення Банку на купівлю безготівкової іноземної 

валюти (долари США) за національну валюту, що розміщена на моєму Поточному рахунку, за 

офіційним курсом Національного банку України, що діє на дату здійснення операції, з подальшим 

зарахуванням цих коштів на Депозитний рахунок, який визначений цією заявою.(підпункт 

застосовуються виключно для Депозитного продукту «Вклад «Валюта без обмежень») 



3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

Цим я надаю платіжну інструкцію та свою згоду на здійснення договірного списання коштів з 

Поточного рахунку у розмірі, необхідному для здійснення купівлі  безготівкової іноземної валюти 

(долари США) згідно умов цієї заяви, а також на здійснення кожної платіжної операції, ініційованої 

відповідно до цієї заяви та Умов договору,  у тому числі з метою повернення Вкладу та процентів на 

Вклад. Банк на виконання вимог законодавства України зараховує Вклад та проценти на Вклад 

виключно на Поточний рахунок Клієнта в національній валюті, відкритий в Банку (в перерахунку за  

офіційним курсом Національного банку України на дату такого повернення/сплати).  

З метою реалізації Банком мого доручення  на здійснення купівлі безготівкової іноземної валюти для 

подальшого розміщення на Депозитному рахунку, надаю Банку право та згоду оформлювати та 

підписувати від мого імені усі документи, необхідні для здійснення кожної платіжної операції (у т.ч. 

оформлення платіжних інструкцій), ініційованої відповідно до цієї заяви та Умов договору. (підпункт 

застосовуються виключно для Депозитного продукту «Вклад «Валюта без обмежень») 

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА 

4.1.  Цим я підтверджую, що: 

1) Примірник цієї заяви отримав (цей підпункт застосовується у разі складання заяви у вигляді 

паперового документа) 

1) Примірник цієї заяви я отримав в дату її відповідного підписання мною, що є належним та достатнім 

підтвердженням відправки мені відповідної частини Договору в розумінні ст.6 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (цей підпункт застосовується 

у разі складання заяви у вигляді електронного документу) 

2) Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб  отримав і уважно з нею ознайомився (цей 

підпункт застосовується у разі складання заяви у вигляді паперового документа) 

2) Шляхом проставлення електронного підпису на цій заяві я підтверджую, що ознайомлений і 

одержав довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форма якої затверджена виконавчою 

дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі (цей підпункт застосовується у разі 

складання заяви у вигляді електронного документу) 

 3) У випадках невиконання та/або неналежного виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором, 

винна Сторона несе відповідальність у порядку і розмірах, що визначені Умовами договору, у тому 

числі: 

- сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,02 % від суми відповідних невиконаних і неналежно 

виконаних грошових зобов’язань за кожен день прострочення; 

- сплачує іншій Стороні 0,0001 % річних від суми відповідних невиконаних і неналежно виконаних 

грошових зобов’язань. 

У разі безпідставного списання Банком Вкладу (частини Вкладу) з Депозитного рахунка Банк повинен 

негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на Депозитний рахунок. 

 4) Звернуся до Банку з метою отримання власного примірника цієї заяви на папері, яка буде засвідчена 

уповноваженою особою Банку, одразу як у мене виникне відповідна потреба. (цей підпункт 

застосовується у разі складання заяви в електронному вигляді засобами Системи дистанційного 

обслуговування) 

5) Надав Банку платіжну інструкцію (яка міститься в Умовах договору) та згоду на здійснення кожної 

операції Договірного списання коштів з Депозитного рахунку, його інших рахунків, як відкритих, так 

і таких, що будуть відкриті йому 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. 

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; 

5.2.  Сторони погодили, що у Клієнта  відсутнє право в односторонньому порядку відмовитися, розірвати 

чи припинити дію цієї Заяви. 

5.3.  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. 

5.4.  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 – 

mailto:contact@%20eximb.com
mailto:bank@eximb.com,


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. 

5.5.  Комісійні винагороди за послугою щодо розміщення вкладу зазначені у Тарифах Банку, що розміщені 

на Сайті Банку за посиланням Приватним клієнтам/розділ Розрахунково-касове 

обслуговування/Тарифи.   

5.6.  Інформацію щодо внесення змін в Тарифи Банк повідомляє Клієнту не пізніше ніж за 10 календарних 

днів до дати набуття цими змінами чинності. 

Банк має право відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України змінювати в односторонньому 

порядку Умови договору щодо послуг, які надаються відповідно до цієї заяви, повідомивши Клієнта 

про такі Зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до їх введення в дію. Банк має право 

змінювати в односторонньому порядку Умови договору, що передбачають впровадження нових 

послуг Банку та/або покращення умов обслуговування Клієнта (у тому числі, якщо вдосконалюються 

діючі продукти, запроваджуються нові продукти, здешевлюються послуги Банку, пом’якшується 

відповідальність Клієнта тощо), вносяться зміни на підставі Законодавства, повідомивши Клієнта про 

такі зміни не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дня набрання чинності змінами до Умов 

договору (якщо інший строк не буде визначений рішенням уповноваженого колегіального органу 

Банку, який визначає дату набрання чинності таких змін). 

Банк повідомляє Клієнту про зміни за допомогою Систем дистанційного обслуговування та/або 

мобільного зв’язку та/або інших засобів дистанційної комунікації, в тому числі, мобільного застосунку 

та Web додатків (зокрема, але не виключно Viber, Messenger та інші) або в інший спосіб, визначений 

Умовами договору, але із забезпеченням можливості встановити дату надсилання такого 

повідомлення. Крім того, Банк розміщує інформацію про зміни на Сайті Банку. Клієнт зобов’язаний 

самостійно відстежувати наявність відповідних повідомлень. 

5.7.  У разі незгоди зі змінами згідно п.5.6 цієї заяви, Клієнт має право розірвати Договір, до дня введення 

в дію таких змін, шляхом направлення до Банку письмової заяви відповідно до Умов договору без 

будь-якої плати за його розірвання. Якщо таку заяву не буде подано або буде подано пізніше, 

вважається, що Клієнт погодив відповідні зміни (шляхом вираження такої згоди мовчанням (згідно зі 

статтею 205 ЦК України)). 

5.8.  Перелік супровідних послуг 

Банку чи третіх осіб, 

послуг, що є допоміжними 

до платіжних послуг, що 

надаються під час 

підписання цієї заяви 

Перелік супровідних послуг Банку: 

відкриття Карткового рахунку та Рахунку для обслуговування Вкладу 

та / відкриття Рахунку для обслуговування Вкладу/ відкриття 

Карткового рахунку/ відкриття Поточного рахунку (у разі їх 

відсутності)  (обирається необхідне). 

Супровідні послуги третіх осіб, послуги, що є допоміжними до 

платіжних послуг -  відсутні. 

5.9.  Ця заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які 

мають однакову юридичну силу. (застосовується у разі складання заяви у вигляді паперового 

документа)  

Ця заява складена українською мовою у формі електронного документу та підписана із застосуванням 

Системи дистанційного обслуговування або інших каналів зв’язку відповідно до Умов договору з 

використанням кваліфікованих електронних підписів (далі – КЕП) Сторін відповідно до вимог 

Законодавства, у наступному порядку: 

- Банк засобами електронної пошти (e-mail) надіслав сформовану заяву з попередньо накладеним на 

заяву КЕП уповноваженого представника Банку);  

- в день отримання заяви від Банку, Клієнт наклав на неї свій КЕП та повернув її в той же день до 23:30 

год. за київським часом до Банку засобами електронної пошти (e-mail);  

- у день отримання  заяви від Клієнта, Банк перевірив накладений на неї КЕП Клієнта, та у зв’язку з  

відсутністю зауважень до них (у тому числі до заяви, цілісності і достовірності КЕП), підтвердив 

отримання заяви шляхом направлення Клієнту повідомлення засобами електронної пошти (e-mail).  

Датою складення цієї заяви є дата накладення на цій заяві КЕП Сторін. (застосовується у разі 

складання заяви у вигляді електронного документа, крім випадку її складання засобами мобільного 

застосунку) 

Ця заява складена українською мовою у формі електронного документу та підписана із застосуванням 

мобільного застосунку відповідно до умов Договору з використанням простого електронного підпису 

Клієнта, у такому порядку:  

https://www.eximb.com/ua/bank/zvernennya-gromadyan
https://www.eximb.com/ua/bank/zvernennya-gromadyan
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-rko/dodatkovo/rko-taryfy/
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-rko/dodatkovo/rko-taryfy/


- Клієнт під час замовлення послуги наклав на неї простий електронний підпис (ввів ОТР-пароль, який 

Банк надіслав на номер мобільного (фінансового) телефону Клієнта у технологічній процедурі 

електронного замовлення послуги та формування електронної заяви); 

- у день отримання електронної заяви від Клієнта, Банк перевірив накладений на неї електронний 

підпис Клієнта, та у разі відсутності зауважень (у тому числі до параметрів замовленої послуги, 

відповідності ОТР-пароля, введеного Клієнтом та надісланого йому Банком), підтвердив приймання 

електронної заяви  Клієнта до виконання та направив на адресу електронної пошти (e-mail), зазначену 

Клієнтом в мобільному застосунку, повідомлення про надання послуги Клієнту разом із сформованою 

електронною заявою, в якій зазначено час і дату підписання її Клієнтом, ідентифікатор електронного 

замовлення, номер мобільного (фінансового) телефону Клієнта;   

Датою складення цієї заяви є дата, зазначена в преамбулі цієї заяви.(застосовується для електронної 

форми у випадку її складання засобами мобільного застосунку) 

ПІДПИС КЛІЄНТА 

 Підпис 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) 

 

 

 

 

______________________________ 

ПІДПИС БАНКУ 

 Уповноважений представник Банку  

(застосовується у разі складання заяви у вигляді паперового 

документа) 

 

 

________________________________ 

              (посада, ПІБ, підпис) МП 

 

Уповноважений представник Банку  

(застосовується у разі складання заяви у вигляді 

електронного документа, крім випадку її складання 

засобами мобільного застосунку) 

 

 

 

_____________________________ 

(посада, ПІБ, підпис) 

* Є невід’ємною частиною Договору 

 


