
 
    

ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ* 

«ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ» 

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 

2.1.  Прізвище, ім’я та по батькові: ________________________________ 

2.2.  Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: 

 

________________________________ 

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

коли виданий: 

 

_________________________________ 

 

2.4.  Клієнт зареєстрований як фізична особа-

підприємець  

Клієнт має статус особи, яка проводить 

незалежну професійну діяльність 

 

 

Так      Ні 

 

Так      Ні 

   

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА 

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

між Банком і мною (далі – Договір), прошу Банк: 

1) відкрити на моє ім’я Поточний рахунок для власних 

потреб у такій валюті / таких валютах (обирається 

необхідне): 

зазначається вид валюти / валют 

Поточного рахунка 

2) надавати мені Банківські послуги за відкритим 

Поточним рахунком на умовах такого Тарифного 

пакету:  

зазначається назва Тарифного пакету 

3.2.  Усі повідомлення щодо відкритого на моє ім’я Поточного  рахунка прошу надсилати мені у порядку, 

визначеному Умовами договору. 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. 

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА 

4.1.  Цим я підтверджую, що: 

1) мені відомо про те, що Поточний рахунок, який я прошу відкрити, забороняється використовувати 

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

діяльності;  

2) усі письмові розпорядження будуть підписуватися мною особисто або уповноваженими мною 

особами за довіреністю. У випадках зміни і припинення повноважень у моїх представників, у тому 

числі повноважень на право розпорядження відкритими мені рахунками, зобов’язуюся негайно 

повідомляти про це Банк у порядку, встановленому Умовами договору. 

3) примірник цієї заяви отримав. 

4.2.  У випадках невиконання та/або несвоєчасного виконання Клієнтом своїх зобов’язань за Договором, 

Клієнт несе відповідальність у порядку і розмірах, що визначені Умовами договору, у тому числі 

сплачує пеню за неповернення і несвоєчасне повернення помилково зарахованих на Поточний 

рахунок коштів у розмірі 0,02 (нуль цілих дві сотих) % від суми помилково зарахованих коштів за 

кожний день (до дня їх повернення (включно)); 

У разі невиконання або неналежного виконання Банком своїх зобов’язань за Договором, Банк несе 

відповідальність у порядку і розмірах, що визначені Умовами договору. 

У випадках несвоєчасного і помилкового списання коштів з Поточного рахунка, а також у випадках 

несвоєчасного зарахування коштів на Поточний рахунок (за умови, що такі випадки сталися з вини 

Банку) Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,02 (нуль цілих дві сотих) % від суми несвоєчасно і 

помилково списаних коштів, а також несвоєчасно зарахованих коштів за кожний день, починаючи з 

дня відповідного порушення до дня його виправлення (включно).  



   

5. ІНШЕ 

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

мають однакову юридичну силу. 

5.2.  Відповідно до Закону України  «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 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. 

5.3.  Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форма якої затверджена виконавчою 

дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, отримав і уважно з нею ознайомився. 

5.4.  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. 

5.5.  Клієнт має право ініціювати відмову від Договору у частині надання Банківських послуг 

обслуговування Поточного рахунку шляхом подання протягом строку дії Договору до Банку 

письмової заяви про закриття Поточного рахунку та за умови ініціювання завершальних операцій за 

Поточним рахунком (якщо на такому рахунку є залишки коштів) ) та відсутності заборгованості 

перед  Банком.  У разі отримання Банком відповідної заяви надання Банківських послуг з 

обслуговування Поточного рахунку припиняється відповідно до норм чинного законодавства 

України та положень Договору. Банк закриває Поточний рахунок у порядку та у строки, визначені 

Умовами договору. 

5.6.  Інформацію щодо внесення змін в тарифи і Умови договору Банк повідомляє Клієнту шляхом 

розміщення її на Сайті Банку, в приміщенні відділення Банку, а також може додатково повідомляти 

за допомогою Систем дистанційного обслуговування та/або Мобільних пристроїв, та/або Банкоматів, 

та/або Інформаційно-транзакційних терміналів (у чеках і на їх екранах) 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. 

5.7.  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. 

5.8.  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@hq.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. 

 

5.9.  Перелік супровідних послуг Банку чи третіх осіб, 

які Клієнт придбаває в межах Договору: 

При відкритті Поточного рахунку в 

національній валюті обов’язковою умовою є 

відкриття Поточного рахунку в іноземній 

валюті. 

 

Супровідні послуги третіх осіб відсутні. 

 

5.10.  Додаткова інформація: 

6. ПІДПИС КЛІЄНТА 

  

6.1.  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) 

 

 

_______________ 

 

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАХУНОК 

7.1.  Номер Поточного рахунку______________  

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


7.2.  

 

Дата відкриття Поточного рахунку __.__.20__. 

 

 

 

 Уповноважений представник Банку  

(посада, підпис, ПІБ): 

 

 

___________________________________ 

 

 * Є невід’ємною частиною Договору.   

  

ВІДМІТКИ БАНКУ(дане застереження друкується виключно на примірнику Банку) 

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

заява підписана особисто Клієнтом або представником Клієнта у присутності відповідального 

працівника Банку (посада, підпис, ПІБ):________________________ 

Відкрити поточний рахунок дозволяється.  

Головний бухгалтер / інший уповноважений працівник Банку, який контролює правильність 

присвоєння номера рахунка (посада, підпис, ПІБ), МП:____________________ 

 


