
 

 

ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ 

 

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. 

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. 

 

ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ УМОВ РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ 

(у зв’язку з передачею права вимоги коштів у заставу Банку) 

 

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ 

1.1.  Повне найменування: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» 

1.2.  Код ЄДРПОУ: 00032112 

1.3.  Код банку 322313 

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 (за наявності):  

2.2.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків:  

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

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА 

3.1.  Керуючись умовами договору про надання банківських та інших послуг від __.__.20__, укладеного між Банком і мною (далі – Договір), а 
також у зв’язку з передачею права вимоги коштів за Договором у сумі ____ (_______) _____ (зазначається сума і назва валюти), розміщених 

на моєму вкладному (депозитному) рахунку у Банку відповідно до Заяви про розміщення вкладу від __.__.20__ №___ (далі – Заява про 

Вклад), у заставу Банку згідно з договором застави від __.__.20__ №___ (далі – Договір застави), укладеним між Банком і Клієнтом з метою 
забезпечення виконання зобов’язань _______________________ (зазначається повне найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за 

наявності) Боржника) (далі – Боржник) за _______________________ (зазначається повна назва договору про здійснення активної операції) 

від __.__.20__ №___, укладеним між Банком і Боржником (далі – Кредитний договір), відповідно до якого Банк надає Боржнику ___________ 
(зазначається необхідне, наприклад: кредит, кредитну лінію, гарантію тощо) у сумі / з лімітом заборгованості (обирається необхідне) ____ 

(_______) _____ (зазначається сума і назва валюти), прошу Банк встановити нові умови розміщення Вкладу, прийнятого Банком згідно 

із Заявою про Вклад, а саме: 

1) Встановити такий строк розміщення Вкладу: 

(цей рядок застосовується у разі продовження 

строку розміщення Вкладу) 

___ (____________) 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). (ці абзаци застосовуються для 

Вкладів, строк розміщення яких перевищує 367 календарних днів; 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) 

2) Встановити такий термін повернення Вкладу: 

(цей рядок застосовується у разі продовження 
строку розміщення Вкладу) 

__.__.20__. (зазначається календарна дата) 

3) Встановити такі умови продовження строку 

розміщення Вкладу: (цей рядок застосовується у 
разі продовження строку розміщення Вкладу) 

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

строк, що починається з дня розміщення Вкладу і закінчується у день, що передує 
новому терміну повернення Вкладу, визначеному цією Заявою) 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. 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 

підпункті 1 пункту 3.1 цієї заяви (застосовується для Вкладів, строк розміщення яких 
перевищує 367 календарних днів). 

4) Встановити таку ставку для нарахування 

процентів на Вклад: (цей рядок застосовується у 
разі продовження строку розміщення Вкладу) 

__,__ (зазначається розмір ставки) % річних – з дня погодження Банком цієї заяви 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 дня погодження Банком цієї заяви по 

__.__.20__ (зазначається остання дата першого Поточного періоду, який починається у 
день підписання цієї 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, що розміщуються строком 
понад 367 календарних днів) 

5) Встановити такі умови повернення Вкладу 

Клієнту: 

Вклад повертається Клієнту зі спливом строку розміщення Вкладу і з настанням терміну 

повернення Вкладу (у разі, якщо строк розміщення Вкладу продовжено згідно з цією 

заявою, то зі спливом строку розміщення Вкладу і з настанням нового терміну 
повернення Вкладу), однак у всіх випадках за умови, що після спливу відповідного 

строку розміщення Вкладу і при настанні відповідного терміну повернення Вкладу 
будуть повністю виконані зобов’язання Боржника за Кредитним договором і не 

існуватиме можливості виникнення нових зобов’язань Боржника за Кредитним 

договором у подальшому. Повернення Вкладу Клієнту до моменту виконання усіх 
зазначених умов є можливим виключно за наявності відповідної згоди Банку. 

У разі отримання Банком вимоги Клієнта про повернення Вкладу / частини Вкладу у 



 

 

термін повернення Вкладу та/або повідомлення Клієнта про відмову від продовження 

строку розміщення Вкладу, а також за умови, що після спливу строку розміщення Вкладу 

і при настанні терміну повернення Вкладу зобов’язання Боржника за Кредитним 

договором будуть повністю виконані і не існуватиме можливості виникнення нових 

зобов’язань Боржника за Кредитним договором у подальшому, Банк здійснює 

повернення Клієнту усієї суми Вкладу, у тому числі у разі, якщо відповідна вимога 
Клієнта стосується повернення частини Вкладу, у відповідний термін повернення Вкладу 

(якщо термін повернення Вкладу припадає на день, що не є Банківським днем, то у 

перший за ним Банківський день). 
У разі отримання Банком вимоги Клієнта про повернення Вкладу / частини Вкладу у 

термін повернення Вкладу та/або повідомлення Клієнта про відмову від продовження 

строку розміщення Вкладу, а також за умови, що при настанні терміну повернення 
Вкладу (якщо відповідний термін повернення Вкладу припадає на день, що не є 

Банківським днем, то при настанні першого за ним Банківського дня), можливість 

повернення Вкладу / частини Вкладу буде обмежена згідно з вимогами чинного 
законодавства України та/або зобов’язання Боржника за Кредитним договором не будуть 

повністю виконані або існуватиме можливість виникнення нових зобов’язань за 

Кредитним договором у подальшому, та/або існуватимуть інші обставини, що 
унеможливлюватимуть повернення Вкладу / частини Вкладу Клієнту, Банк здійснює 

повернення йому Вкладу / частини Вкладу, щодо якої діють відповідні обмеження та/або 

обставини, після припинення дії таких обмежень і обставин та отримання Банком нової 
вимоги Клієнта про повернення Вкладу, а саме протягом 2 (двох) Банківських днів, 

наступних за днем отримання Банком такої вимоги Клієнта, або в інший, більш тривалий 

строк, зазначений у такій вимозі Клієнта (після повернення частини Вкладу вона 
вважається повернутою Банком, а Вкладом вважаються кошти, що залишаться на 

Депозитному рахунку). 

6) Встановити такі умови дострокового 
повернення Вкладу Клієнту: 

Повернення Вкладу / частин Вкладу до спливу строку розміщення Вкладу і настання 
терміну повернення Вкладу, а також до повного виконання зобов’язань Боржника за 

Кредитним договором і до припинення існування можливості виникнення нових 

зобов’язань за Кредитним договором у подальшому вважається достроковим і 
здійснюється Банком у таких випадках: 

- у випадках виникнення підстав для здійснення списання з Депозитного рахунка усієї 

суми коштів, що обліковуються на Депозитному рахунку, згідно з вимогами чинного 
законодавства України. Після здійснення відповідного списання коштів Вклад 

вважається повернутим Банком; 

- у випадках виникнення підстав для здійснення списання з Депозитного рахунка 
частини суми коштів, що обліковуються на Депозитному рахунку, згідно з вимогами 

чинного законодавства України. Після здійснення такого списання коштів відповідна 

частина Вкладу вважається повернутою Банком, а Вкладом вважаються кошти, що 
залишаться на Депозитному рахунку; 

- у випадках застосування Банком права щодо договірного списання коштів з 

Депозитного рахунка згідно з положеннями цієї заяви і Умов договору. Після здійснення 
відповідного договірного списання коштів Вклад / частина Вкладу вважається 

повернутим / повернутою Банком. Після здійснення договірного списання частини суми 

коштів, що обліковується на Депозитному рахунку, Вкладом вважаються кошти, що 
залишаться на Депозитному рахунку; 

- у випадках ініціювання відповідного повернення Вкладу / частин Вкладу Клієнтом 

(дострокове повернення Вкладу / частин Вкладу у цих випадках є можливим виключно за 
наявності згоди Банка на таке повернення). 

У разі, якщо повернення Вкладу / частини Вкладу відбувається не більше ніж за 40 

(сорок) календарних днів (згідно з нормативними документами Банку та рішеннями 
уповноважених колегіальних органів Банку може встановлюватися інший строк) до 

терміну повернення Вкладу та за умови, що таке повернення Вкладу / частини Вкладу 

відбувається для погашення у подальшому за рахунок відповідних коштів грошових 

зобов’язань перед Банком, що існуватимуть у Боржника за Кредитним договором, 

перерахунок процентів за Вкладом / частиною Вкладу не здійснюється. 

7) Використовувати для повернення Вкладу і 
виплати процентів на Вклад додатково такий 

поточний рахунок Клієнта: (цей рядок 

застосовується у разі, якщо валютою Вкладу або 
валютою зобов’язання за активною операцією є 

іноземна валюта) 

№_________________ (далі – Поточний рахунок). 

3.2.  Цим я доручаю Банку встановлювати (у перший календарний день кожного наступного Поточного періоду, а також (застосовується для 

Вкладів, строк розміщення яких перевищує 367 календарних днів) щоразу при продовженні строку розміщення Вкладу) нові ставки для 
нарахування процентів на Вклад (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 ставка, зазначена у цій заяві, до уваги не береться. (цей рядок застосовується у разі продовження строку розміщення Вкладу)  

3.3.  Цим я доручаю (надаю право) Банку при настанні терміну виконання грошових зобов’язань перед Банком, що існуватимуть у Боржника за 

Кредитним договором (у тому числі у випадках початку періоду, встановленого для погашення відповідних зобов’язань, або прострочення їх 

виконання), а також до настання терміну виконання відповідних зобов’язань (у разі отримання вимоги Клієнта про повернення Вкладу 
(частини Вкладу) до настання терміну повернення Вкладу) здійснювати (необмежену кількість разів): 

1) договірне списання коштів з Депозитного рахунка на Рахунок для обслуговування Вкладу, або на Картковий рахунок, (зазначається у 

разі, якщо повернення Вкладу та виплата процентів на Вклад здійснюватимуться на Картковий рахунок) або на Поточний рахунок, 
(зазначається у разі, якщо валютою Вкладу або валютою зобов’язання за активною операцією є іноземна валюта) або на будь-який інший 

поточний рахунок Клієнта, відкритий у Банку чи такий, що буде відкритий у Банку, для здійснення у подальшому за рахунок таких коштів 

погашення відповідних грошових зобов’язань Боржника перед Банком (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при погашенні цих 
зобов’язань). Суми коштів, що списуватимуться Банком у цьому випадку, визначаються Банком виходячи з розміру відповідних грошових 

зобов’язань Боржника перед Банком, що погашатимуться за рахунок таких коштів, та з розміру усіх витрат, що можуть виникнути при 

погашенні цих зобов’язань; 
2) договірне списання коштів з Депозитного рахунка на Картковий рахунок, або на (зазначається у разі, якщо повернення Вкладу та виплата 



 

 

процентів на Вклад здійснюватимуться на Картковий рахунок) Поточний рахунок, або на будь-який інший поточний рахунок Клієнта, 

відкритий у Банку чи такий, що буде відкритий у Банку, для здійснення у подальшому за рахунок таких коштів купівлі / продажу / обміну 

іноземної валюти на валютному ринку України / міжнародному валютному ринку відповідно до чинних нормативно-правових актів 

Національного банку України, утримання і перерахування до Державного бюджету України встановлених чинним законодавством України 

зборів (у встановлених законодавством порядку та розмірі), а також утримання з Клієнта комісійної винагороди за проведення таких операцій 

згідно з відповідним Тарифним пакетом. Суми коштів, що списуватимуться Банком у цьому випадку, визначаються Банком виходячи з  
розміру відповідних грошових зобов’язань Боржника перед Банком, що погашатимуться за рахунок таких коштів, з курсу / крос-курсу купівлі / 

продажу / обміну іноземної валюти на валютному ринку України / міжнародному валютному ринку, що існуватиме на момент здійснення 

відповідних операцій, та розміру інших обов’язкових платежів (зборів) і комісійної винагороди Банку; (цей абзац застосовується у разі, якщо 
валютою Вкладу або валютою зобов’язання за активною операцією є іноземна валюта) 

3) за рахунок коштів Клієнта, розміщених на Картковому рахунку, (зазначається у разі, якщо повернення Вкладу та виплата процентів на 

Вклад здійснюватимуться на Картковий рахунок) на Поточному рахунку, на будь-якому іншому поточному рахунку Клієнта, відкритому у 
Банку чи такому, що буде відкритий у Банку, купівлю / продаж / обмін іноземної валюти на валютному ринку України / міжнародному 

валютному ринку за курсом / крос-курсом купівлі / продажу / обміну  іноземної валюти на  валютному ринку України / міжнародному 

валютному ринку, що існуватиме на момент здійснення відповідних операцій, а також утримувати і перераховувати до Державного бюджету 
України встановлені чинним законодавством України збори (у встановлених законодавством порядку та розмірі), утримувати на свою користь 

з Клієнта  комісійну винагороду за проведення таких операцій згідно з відповідним Тарифним пакетом. Для здійснення таких операцій я 

доручаю (надаю право) Банку оформлювати від мого імені усі необхідні документи. Грошові кошти, отримані від вказаних операцій купівлі / 
продажу / обміну іноземної валюти, доручаю Банку зарахувати на Картковий рахунок або на (зазначається у разі, якщо повернення Вкладу та 

виплата процентів на Вклад здійснюватимуться на Картковий рахунок) Поточний рахунок, або на будь-який інший поточний рахунок 

Клієнта, відкритий у Банку чи такий, що буде відкритий у Банку; (цей абзац застосовується у разі, якщо валютою Вкладу або валютою 
зобов’язання за активною операцією є іноземна валюта) 

4) договірне списання коштів з Депозитного рахунка, з Рахунка для обслуговування Вкладу, з Карткового рахунка, (зазначається у разі, 

якщо повернення Вкладу та виплата процентів на Вклад здійснюватимуться на Картковий рахунок) з Поточного рахунка, (зазначається у 
разі, якщо валютою Вкладу або валютою зобов’язання за активною операцією є іноземна валюта) з будь-яких інших рахунків Клієнта, 

відкритих у Банку чи таких, що будуть відкриті у Банку, на користь Банку для здійснення за рахунок таких коштів погашення відповідних 

грошових зобов’язань Боржника перед Банком (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при погашенні цих зобов’язань). Суми 
коштів, що списуватимуться Банком у цьому випадку, визначаються Банком виходячи з розміру відповідних грошових зобов’язань Боржника 

перед Банком, що погашатимуться за рахунок таких коштів, та з розміру усіх витрат, що можуть виникнути при погашенні цих зобов’язань. 

3.4.  Усі інші умови Вкладу, що визначені Заявою про Вклад і не суперечать цій заяві, прошу залишити чинними. 

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 розміщення і повернення банківських вкладів); 

2) до моменту підписання цієї заяви Банк повідомив мені усю інформацію, яку згідно з чинним законодавством України він зобов’язаний 
надавати клієнтам до укладення з ними договорів про надання фінансових послуг, у тому числі усю іншу інформацію, необхідну для повного і 

правильного розуміння умов розміщення і повернення Вкладу, а також усю іншу інформацію, необхідну для повного і правильного розуміння 

Умов договору. 

4.2.  Цим я погоджуюся з тим, що: 
1) у випадках виникнення протиріч між Умовами договору і цією заявою, положення цієї заявою мають пріоритетну силу; 

2) припинення застави права вимоги коштів з Депозитного рахунка, розірвання Договору застави або визнання його недійсним тощо не 

припиняють дію мого доручення на здійснення Банком операцій договірного списання коштів і купівлі / продажу / обміну іноземної валюти. У 
разі настання зазначених обставин, це моє доручення залишається діючим, а Банк має право виконувати його у встановлених цією заявою 

випадках і порядку; 

3) моє доручення на здійснення Банком операцій договірного списання коштів і купівлі / продажу / обміну іноземної валюти є додатковим до 
усіх моїх попередніх доручень щодо здійснення відповідних операцій (для інших цілей) і не припиняє їх дію. 

4.3.  Усі надані мною підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в Умовах договору, є безвідкличними і безумовними. 

5. ІНШЕ 

5.1.  У день погодження цієї заяви Банк здійснює нарахування процентів на Вклад за період, починаючи з дня, наступного за днем останнього 

нарахування процентів, по день, що передує дню погодження Банком цієї заяви, та виплату нарахованих і не виплачених до дня підписання 
цієї Заяви процентів. (цей рядок застосовується у разі продовження строку розміщення Вкладу, початковий строк розміщення якого не 

перевищує 367 календарних днів) 

5.2.  Усі терміни і поняття, застосовані у цій заяві, мають значення, визначене чинним законодавством України і Умовами договору. 

5.3.  Ця заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу. 

6. ПІДПИС КЛІЄНТА 

6.1.  Дата підписання: __.__.20__. 

6.2.  Підпис Клієнта, прізвище та ініціали:   

7. ВІДМІТКИ БАНКУ 

7.1.  Банк погоджує цю заяву, а саме встановлення нових (зазначених у цій заяві) умов розміщення Вкладу, прийнятого згідно із Заявою про Вклад, 

з одночасною зміною номеру Депозитного рахунка, на якому розміщений цей Вклад, на такий: №___________, (зазначається у разі 

необхідності зміни номеру Депозитного рахунка) та номеру Рахунка для обслуговування Вкладу на такий: №___________   (зазначається у 
разі необхідності зміни номеру Рахунка для обслуговування Вкладу). 

7.2.  Цю заяву і документи Клієнта прийнято і перевірено 

відповідальним працівником Банку. Ця заява підписана особисто 

Клієнтом у присутності відповідального працівника Банку (підпис, 
посада, прізвище та ініціали): 

  

7.3.  Уповноважений представник Банку (підпис, прізвище та ініціали):   

7.4.   

 
Відбиток печатки Банку: 

 

 

  

8. ВІДМІТКА КЛІЄНТА 

8.1.  Примірник цієї заяви Клієнт отримав: __.__.20__. 

8.2.  Підпис Клієнта, прізвище та ініціали:   

 


