
 
 

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ 

ДО ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ТА 

ІНШИХ ПОСЛУГ 

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ 

1.1.  Найменування: АТ «Укрексімбанк» 

1.2.  Код ЄДРПОУ: 00032112 

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

1.4.  Веб-сайт: https://www.eximb.com/ 

1.5.  Адреса Банку / відокремленого підрозділу 

Банку, за якою подано цю заяву (є адресою 

для листування): 

 

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА 

2.1.  Повне найменування / Прізвище, ім’я та по 

батькові (за наявності): (обирається 

необхідне) 

_______________________________ 

 

2.2.  Скорочене найменування: _______________________________ 

2.3.  Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або 

серія (за наявності) і номер паспорта, ким і 

коли виданий: (обирається необхідне) 

 

 

 

_______________________________ 

2.4.  Місцезнаходження / Зареєстроване місце 

проживання або перебування: (обирається 

необхідне) 

 

_______________________________ 

2.5.  Фактичне місце діяльності / проживання / 

перебування (обирається необхідне): 

_______________________________ 

2.6.  Основний фінансовий номер телефону: 

Додатковий номер телефону: 

Номер домашнього телефону: 

(застосовується лише для Клієнта – 

фізичної особи – підприємця): 

+38 (0__) ___-__-__ 

+38 (0__) ___-__-__ 

+38 (0__) ___-__-__ 

2.7.  Адреса електронної пошти: _______________________________ 

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА 

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

веб-сайті у мережі Інтернет публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та 

інших послуг, цим Клієнт повідомляє про 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.  Цим Клієнт просить надавати йому Банківські та інші послуги, що визначені Умовами договору 

(далі разом – Банківські послуги). У випадках, визначених Умовами договору, надання 

Банківських послуг здійснюватиметься на підставі окремих заяв Клієнта щодо таких послуг. 

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА 

4.1.  Цим Клієнт підтверджує, що: 

1) Умови договору (у тому числі умови отримання Банківських послуг, їх вартість і порядок 

оплати) не створюють для Клієнта несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов, не 

погіршують його існуючий стан та не позбавляють його будь-яких належних йому прав. Права і 

обов’язки Сторін, встановлені Умовами договору, є співрозмірними між собою; 

2) приєднання до Умов договору Клієнт здійснює повністю усвідомлено і добровільно, без 

нав’язування йому необхідності такого приєднання. Від Клієнта не вимагається укладення будь-
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яких договорів з Банком і третіми особами щодо надання додаткових чи супутніх послуг; уся 

інформація, надана Клієнтом Банку, а також та, що буде надана в інших заявах до Договору, є 

повною і достовірною. У випадках будь-яких змін у відповідній інформації Клієнт зобов’язується 

повідомляти про це Банку у порядку, визначеному Умовами договору;  

3) він у повному обсязі отримав від Банку інформацію, яку згідно з Законодавством, в тому числі, 

інформацію, що зазначена в ч.2 ст.12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», Банк 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 Клієнтом Умов договору;  

4) з Умовами договору, які розміщені на офіційному сайті Банку, та Тарифами Банку Клієнт 

ознайомлений, повністю зрозумів їх зміст і погодився з усіма відповідними умовами (будь-яких 

додаткових роз’яснень не потребує) та погоджується їх виконувати. 

4.2.  Цим Клієнт погоджується з тим, що 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).  

(застосовується, якщо Заява про приєднання підписується у вигляді паперового документа) 

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. 

(застосовується, якщо Заява про приєднання підписується у вигляді електронного документа) 

Договір набуває чинності у дату накладення на Заяву про приєднання кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженого представника Банку після опрацювання Банком цієї заяви та 

інших отриманих документів, і діє до моменту виконання Сторонами усіх своїх зобов’язань за 

Договором. 

4.3.  Цим Клієнт підтверджує отримання свого примірника заяви та Договору.  

4.4.  Цим Клієнт підтверджує, 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 лише для Клієнта – фізичної особи – підприємця). 

4.5.  Цим Клієнт підтверджує, що його діяльність не пов’язана і не буде пов’язана з легалізацією 

злочинних доходів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового 

знищення або з корупційною діяльністю, а також з проведенням операцій, заборонених 

Законодавством; до Клієнта не застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи; 

Клієнт не використовує послуги Банку для здійснення фінансових операцій, щодо яких є підстави 

вважати їх підозрілими, усі його фінансові операції відповідають його реальним фінансовим 

можливостям, його фінансовому стану та соціальному статусу, та за своїм змістом не пов’язані з 

виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) 

безготівкових коштів у готівку, здійсненням діяльності з ознаками фіктивності, уникненням 

оподаткування тощо (зокрема, пов’язаних з використанням рахунків осіб не за призначенням, 

тощо), з уникненням виконання вимог та обмежень, встановлених Законодавством (у тому числі 

законодавством у сфері банківської діяльності, у сфері запобігання та протидії легалізації 

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

розповсюдження зброї масового знищення, у сфері валютного нагляду тощо). 

4.6.  Цим Клієнт надає 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 йому в Банку, у порядку, визначеному Договором, та надання Клієнтом 

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 
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необхідності подання Клієнтом окремих платіжних інструкцій та згод Клієнта. 

4.7.  Усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в Умовах договору, 

та ті, що будуть надані в інших заявах до Договору, є безвідкличними і безумовними. 

5. ІНШЕ 

5.1.  Договір у розумінні статті 628 Цивільного кодексу України є змішаним договором (містить 

елементи різних договорів, що стосуються надання Банківських послуг). 

5.2.  Усі терміни і поняття, застосовані у цій заяві, мають значення, визначене Законодавством і 

Умовами договору. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони керуються Умовами 

договору та Законодавством. 

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

мають однакову юридичну силу. (застосовується, якщо Заява про приєднання підписується у 

вигляді паперового документа) 

Ця заява складена українською мовою у вигляді електронного документа. (застосовується, якщо 

Заява про приєднання підписується у вигляді електронного документа) 

5.4.  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__ №______. 

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), дистанційного обслуговування і електронного 

документообігу, 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. 

(застосовується лише у випадках наявності укладеного (-их) договору (-ів) про відкриття Клієнту 

поточних і карткових рахунків (за винятком карткових рахунків, до яких відкрито кредитні лінії), 

а також договорів про обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування 

iFOBS) 

ПІДПИС КЛІЄНТА 

(застосовується, якщо Заява про приєднання підписується у вигляді паперового документа) 

Дата підписання:  __.__.20__. 

ПІБ Клієнта/представника 

Клієнта: 

Який діє на підставі  Підпис, МП (за наявності): 

 

_______________________ 

(зазначається у разі, якщо від імені 

Клієнта діє представник) 

_____________ 

 

____________________ 

(застосовується, якщо Заява про приєднання підписується у вигляді електронного документа) 

ПІБ Клієнта/представника 

Клієнта: 

Який діє на підставі  Підпис
1
: 

_______________________ (зазначається у разі, якщо від імені 

Клієнта діє представник) 

_____________ 

___________________ 

                                                           
1
 При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого 

електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований 

електронний підпис 
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Датою підписання заяви є дата накладення на заяву ЕП Клієнта/представника Клієнта. 

ВІДМІТКИ БАНКУ 

(застосовується, якщо Заява про приєднання підписується у вигляді паперового документа) 

Цю заяву і документи Клієнта прийнято і перевірено уповноваженим працівником Банку.  

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

Уповноважений представник Банку: _____________________________________________ 

(посада, ПІБ, підпис) МП 

(застосовується, якщо Заява про приєднання підписується у вигляді електронного документа) 

 

Цю заяву і документи Клієнта прийнято і перевірено уповноваженим працівником Банку.  

Уповноважений представник Банку: _____________________________________________ 

(посада, ПІБ, підпис
2
)  

Дата набуття Договором чинності є дата накладення на заяву ЕП уповноваженого представника Банку. 

                                                           
2
  При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого 

електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований 

електронний підпис 
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