
 

 
 

ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ УМОВ КОРИСТУВАННЯ БАНКІВСЬКОЮ ПОСЛУГОЮ* 

«РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ» №__ 

(застосовується для продуктів «Вклад з виплатою процентів у кінці строку» / «Вклад з виплатою 

процентів щомісяця» / «Вклад з капіталізацією процентів» / «Вклад з виплатою процентів щорічно» / 

«Вклад «Депозитна лінія») 

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.  Адреса Банку / відокремленого 

підрозділу Банку, за якою подано цю 

заяву: 

 

_____________________________ 

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА 

2.1.  Повне найменування / Прізвище, ім’я 

та по батькові (за наявності): 

(обирається необхідне) 

 

_____________________________ 

2.2.  Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або 

серія (за наявності) і номер паспорта, 

ким і коли виданий: (обирається 

необхідне) 

 

 

_____________________________ 

2.3.  Місцезнаходження / Зареєстроване 

місце проживання або перебування: 

(обирається необхідне) 

 

_____________________________ 

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА 

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

Банком і Клієнтом (далі – Договір), та Заявою про надання банківської послуги  «Розміщення вкладу» від 

__.__.20__ №____ (зазначаються реквізити відповідної заяви) (далі – Заява про розміщення вкладу), 

Клієнт просить Банк встановити нові умови розміщення Вкладу, прийнятого Банком згідно із Заявою про 

розміщення вкладу, з урахуванням змін і доповнень, визначених у цій заяві, а саме: 

1) Продовжити строк розміщення 

Вкладу: (цей рядок застосовується у 

разі продовження строку розміщення 

Вкладу) 

___ (__________) календарних днів . Зазначається строк, на 

який продовжується строк розміщення Вкладу. 

2) 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. Цей абзац 

застосовується для Вкладів, строк розміщення яких не 

перевищує 367 календарних днів. 

___ (____________) 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). 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. Цей абзац застосовується для 

Вкладів, строк розміщення яких перевищує 367 календарних днів. 

3) Встановити такий термін 

повернення Вкладу: (цей рядок 

застосовується у разі продовження 

строку розміщення Вкладу) 

__.__.20__.  Зазначається календарна дата. 
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4) Дозволити поповнити Вклад на таку 

суму: (цей рядок застосовується у разі 

поповнення суми Вкладу) 

___ (___________) _____ (зазначається сума поповнення Вкладу 

і назва валюти). Клієнт зобов’язаний внести цю суму коштів на 

Депозитний рахунок у порядку, визначеному Договором, у день 

погодження Банком цієї заяви. З моменту внесення на 

Депозитний рахунок цієї суми коштів повністю сума Вкладу 

становитиме ___ (___________) _____ (зазначається сума 

поповнення Вкладу і назва валюти) (сума Вкладу, зазначена у 

Заяві про розміщення вкладу, до уваги не береться). 

5) Дозволити зменшити Вклад на таку 

суму: (цей рядок застосовується у разі 

зменшення суми Вкладу) 

___ (___________) _____ (зазначається сума зменшення Вкладу і 

назва валюти). З моменту повернення Банком цієї суми коштів з 

Депозитного рахунка сума Вкладу становитиме ___ 

(___________) _____ (зазначається сума поповнення Вкладу і 

назва валюти) (сума Вкладу, зазначена у Заяві про розміщення 

вкладу, до уваги не береться). 

6) Встановити таку ставку для 

нарахування процентів на Вклад: 

__,__ (зазначається розмір ставки) процентів річних – з 

__.__.20__ (зазначається дата погодження Банком цією заяви) 

до дня, що передує терміну повернення Вкладу, зазначеному у 

цій заяві. Цей абзац застосовується для Вкладів, строк 

розміщення яких не перевищує 367 календарних днів. 

__,__ (зазначається розмір ставки) процентів річних – з 

__.__.20__ (зазначається дата  погодження Банком цією заяви) 

по __.__.20__ (зазначається остання дата Поточного періоду, 

який починається у погодження Банком цією 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, строк розміщення яких перевищує 367 календарних днів. 

7) Встановити таку ставку для 

перерахування процентів на Вклад при 

його достроковому поверненні: 

0,05 процентів річних – якщо повернення Вкладу (частини 

Вкладу) здійснюється раніше середини  періоду, що починається 

__.__.20__ (зазначається дата погодження Банком цією заяви) і 

закінчується у термін повернення Вкладу, зазначений у цій заяві; 

1/2 (половина) ставки для нарахування процентів на Вклад – 

якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) здійснюється 

посередині періоду, що починається __.__.20__ (зазначається 

дата погодження Банком цією заяви) і закінчується у термін 

повернення Вкладу, зазначений у цій заяві, або пізніше. Цей 

абзац застосовується для Вкладів, що не передбачають 

повернення частин Вкладу на вимогу Клієнта протягом Строку 

розміщення Вкладу, який не перевищує 367 календарних днів. 

0,05 процентів річних – якщо повернення Вкладу (частини 

Вкладу) здійснюється раніше середини Поточного періоду, що 

починається __.__.20__ (зазначається дата погодження Банком 

цією заяви);  

1/2 (половина) ставки, яка діятиме за Вкладом у відповідному 

Поточному періоді – якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) 

здійснюється посередині Поточного періоду, що починається 

__.__.20__ (зазначається дата погодження Банком цією заяви), 

або пізніше. Сума процентів на Вклад, нарахованих у 

Попередніх періодах, не перераховується. Цей абзац 

застосовується для Вкладів, що не передбачають повернення 

частин Вкладу на вимогу Клієнта протягом Строку розміщення 

Вкладу, який перевищує 367 календарних днів. 

0,05 процентів річних. Перерахунку підлягає сума процентів, 

нарахована на суму Мінімального незнижуваного залишку за 

період, що починається __.__.20__ (зазначається дата 

погодження Банком цією заяви) і закінчується у термін 

повернення Вкладу, зазначений у цій заяві. Цей абзац 

застосовується для Вкладів, що передбачають повернення 

частин Вкладу на вимогу Клієнта (до Мінімального 

незнижуваного залишку) протягом Строку розміщення Вкладу, 

який не перевищує 367 календарних днів. 

0,05 процентів річних. Перерахунку підлягає сума процентів, 
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нарахована на суму Мінімального незнижуваного залишку в 

Поточному періоді, що починається __.__.20__ (зазначається 

дата погодження Банком цією заяви). Цей абзац 

застосовується для Вкладів, що передбачають повернення 

частин Вкладу на вимогу Клієнта (до Мінімального 

незнижуваного залишку) протягом Строку розміщення Вкладу, 

який перевищує 367 календарних днів. 

3.2.  Усі інші умови Вкладу, що визначені Заявою про розміщення вкладу і не суперечать цій заяві, прошу 

залишити чинними. 

3.3.  Цим Клієнт доручає Банку встановлювати (у перший календарний день кожного Поточного періоду (окрім 

першого), нові ставки для нарахування процентів на Вклад (на рівні процентних ставок, що діятимуть у 

Банку станом на дату початку такого Поточного періоду для вкладів, що 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 для 

Вкладів, строк розміщення яких перевищує 367 календарних днів. 

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА 

4.1.  Цим Клієнт підтверджує, що примірник заяви Клієнт отримав. 

4.2.  Цим Клієнт погоджується з тим, що у випадку дострокового повернення Вкладу (частин Вкладу) з будь-

яких підстав, Банк здійснюватиме перерахунок процентів на Вклад (частини Вкладу) згідно з умовами 

Депозитного продукту, зазначеного у Заяві про розміщення вкладу (у тому числі за процентною ставкою, 

зазначеною у цій заяві). 

5. ІНШЕ 

5.1.  Виплату процентів, нарахованих на Вклад до дня, що передує дню погодження Банком цієї заяви, Банк 

здійснить у день погодження Банком цієї заяви. 

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

однакову юридичну силу. 

ПІДПИС КЛІЄНТА 

Дата підписання: __.__.20__. 

ПІБ Клієнта/представника 

Клієнта  

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

 

_____________________________ 

(зазначається у разі, якщо від імені 

Клієнта діє представник) 

____________________________ 

________________________________ 

ПІДПИС БАНКУ 

Уповноважений представник Банку: ____________________________________ 

(посада, ПІБ, підпис) МП 

Дата погодження заяви:  __.__.20__. 

* Є невід’ємною частиною Договору та Заяви про розміщення вкладу 
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ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ УМОВ КОРИСТУВАННЯ БАНКІВСЬКОЮ ПОСЛУГОЮ* 

«РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ» №__ 

(застосовується для продуктів «Вклад «Генеральний депозит з виплатою фіксованого доходу», «Вклад 

«Генеральний депозит») 

 

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.  Адреса Банку / відокремленого 

підрозділу Банку, за якою подано цю 

заяву: 

 

_____________________________ 

2. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА 

2.1.  Повне найменування / Прізвище, ім’я 

та по батькові (за наявності): 

(обирається необхідне) 

 

_____________________________ 

2.2.  Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або 

серія (за наявності) і номер паспорта, 

ким і коли виданий: (обирається 

необхідне) 

 

_____________________________ 

2.3.  Місцезнаходження / Зареєстроване 

місце проживання або перебування: 

(обирається необхідне) 

 

 

_____________________________ 

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА 

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

Банком і Клієнтом (далі – Договір), та Заявою про надання банківської послуги  «Розміщення вкладу» 

від __.__.20__ №____ (зазначаються реквізити відповідної заяви) (далі – Заява про розміщення 

вкладу), Клієнт просить Банк встановити нові умови розміщення Вкладу, прийнятого Банком згідно із 

Заявою про розміщення вкладу, з урахуванням змін і доповнень, визначених у цій заяві, а саме: 

1) Продовжити строк, протягом якого 

Клієнт може розміщувати Транші на: 

365 календарних днів (розміщення Траншів допускається до 

__.__.20__ (не включно)) (зазначається дата) 

3.2.  Усі інші умови Вкладу, що визначені Заявою про розміщення вкладу і не суперечать цій заяві, прошу 

залишити чинними. 

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА 

4.1.  Цим Клієнт підтверджує, що примірник заяви Клієнт отримав. 

4.2.  Цим Клієнт погоджується з тим, що у випадку дострокового повернення Вкладу (частин Вкладу) з будь-

яких підстав, Банк здійснюватиме перерахунок процентів на Вклад (частини Вкладу) згідно з умовами 

Депозитного продукту, зазначеного у Заяві про розміщення вкладу (у тому числі за процентною ставкою, 

зазначеною у цій заяві). 

5. ІНШЕ 

5.1.  Виплату процентів, нарахованих на Вклад до дня, що передує дню погодження Банком цієї заяви, Банк 

здійснить у день погодження Банком цієї заяви. 

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

мають однакову юридичну силу. 

ПІДПИС КЛІЄНТА 

Дата підписання: __.__.20__. 

ПІБ Клієнта/представника 

Клієнта  

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

 

_____________________________ 

(зазначається у разі, якщо від імені 

Клієнта діє представник) 

____________________________ 

_____________________________ 

ПІДПИС БАНКУ 

Уповноважений представник Банку: ____________________________________ 

(посада, ПІБ, підпис) МП 

Дата погодження заяви:  __.__.20__. 

* Є невід’ємною частиною Договору та Заяви про розміщення вкладу СЕД АТ "Укрексімбанк"
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ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ УМОВ * 

«РОЗМІЩЕННЯ ТРАНШУ» №_____ 

                              (застосовується для продукту «Вклад «Генеральний депозит») 

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 Банку / відокремленого 

підрозділу Банку, за якою подано 

цю заяву: 

 

_____________________________ 

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА 

2.1.  Повне найменування / Прізвище, 

ім’я та по батькові (за наявності): 

(обирається необхідне) 

 

_____________________________ 

2.2.  Код ЄДРПОУ /  Реєстраційний 

номер облікової картки платника 

податків або серія (за наявності) і 

номер паспорта, ким і коли 

виданий: (обирається необхідне) 

 

 

_____________________________ 

2.3.  Місцезнаходження / Зареєстроване 

місце проживання або перебування: 

(обирається необхідне) 

 

_____________________________ 

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА 

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

Банком і Клієнтом (далі – Договір), Заявою про надання банківської послуги  «Розміщення вкладу»  від 

__.__.20__ №____ (зазначаються реквізити відповідної заяви про надання послуги розміщення вкладу) 

(далі – Заява про розміщення вкладу) та Заявою про «РОЗМІЩЕННЯ ТРАНШУ» (зазначаються 

реквізити відповідної заяви про  розміщення Траншу) від __.__.20__ №____ (далі – Заява про транш), 

Клієнт просить Банк встановити нові умови розміщення Траншу, прийнятого Банком згідно із Заявою 

про транш, з урахуванням змін і доповнень, визначених у цій заяві, а саме: 

1) Продовжити строк розміщення 

Траншу: 

___ (__________) календарних днів . Зазначається строк, на 

який продовжується  розміщення Траншу. 

2) Встановити такий строк 

розміщення Траншу: 

___ (__________) календарних днів  Зазначається загальна 

тривалість строку розміщення Траншу, що починається з дня 

розміщення Траншу і закінчується у день, що передує новому 

терміну повернення Траншу, визначеному цією Заявою.  

3) Встановити такий термін 

повернення Траншу: 

__.__.20__.  Зазначається календарна дата. 

4) Дозволити поповнити Транш на 

таку суму: (цей рядок 

застосовується у разі поповнення 

суми Траншу) 

___ (___________) _____ (зазначається сума поповнення Траншу 

і назва валюти). Клієнт зобов’язаний внести цю суму коштів на 

Депозитний рахунок у порядку, визначеному Договором, у день 

погодження Банком цієї заяви. З моменту внесення на 

Депозитний рахунок цієї суми коштів повністю сума Траншу 

становитиме ___ (___________) _____ (зазначається сума 

поповнення Траншу і назва валюти) (сума Траншу, зазначена у 

Заяві про розміщення траншу, до уваги не береться). 

5) Дозволити зменшити Транш на 

таку суму: (цей рядок 

застосовується у разі зменшення 

суми Траншу) 

___ (___________) _____ (зазначається сума зменшення Траншу 

і назва валюти). З моменту повернення Банком цієї суми коштів 

з Депозитного рахунка сума Траншу становитиме ___ 

(___________) _____ (зазначається сума поповнення Траншу і 

назва валюти) (сума Траншу, зазначена у Заяві про розміщення 

траншу, до уваги не береться). 

6) Встановити таку ставку для __,__ (зазначається розмір ставки) процентів річних – з 
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нарахування процентів на Транш: __.__.20__ (зазначається дата погодження Банком цією заяви) 

до дня, що передує терміну повернення Траншу, зазначеному у 

цій заяві. 

7) Встановити таку ставку для 

перерахування процентів на Транш 

при його достроковому поверненні: 

0,05 процентів річних – якщо повернення Траншу (частини 

Траншу) здійснюється раніше середини періоду, що починається 

__.__.20__ (зазначається дата погодження Банком цією заяви) і 

закінчується у термін повернення Траншу, зазначений у цій 

заяві; 

1/2 (половина) процентної ставки для нарахування процентів на 

такий Транш – якщо повернення Траншу (частини Траншу) 

здійснюється посередині періоду, що починається __.__.20__ 

(зазначається дата погодження Банком цією заяви) і 

закінчується у термін повернення Траншу, зазначений у цій 

заяві, або пізніше. 

3.2.  Усі інші умови Траншу, що визначені Заявою про розміщення вкладу і Заявою про транш та не 

суперечать цій заяві, прошу залишити чинними. 

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА 

4.1.  Цим Клієнт підтверджує, що отримав свій примірник заяви. 

4.2.  Цим Клієнт погоджується з тим, що у випадку дострокового повернення Траншу (частин Траншу) з 

будь-яких підстав, Банк здійснюватиме перерахунок процентів на Транш (частини Траншу) згідно з 

умовами Депозитного продукту, зазначеного у Заяві про розміщення вкладу (у тому числі за 

процентною ставкою, зазначеною у цій заяві). 

5. ІНШЕ 

5.1. Виплату процентів, нарахованих на Транш до дня, що передує дню погодження Банком цієї заяви, Банк 

здійснить у день погодження Банком цієї заяви. 

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

мають однакову юридичну силу. 

ПІДПИС КЛІЄНТА 

Дата підписання: __.__.20__. 

ПІБ Клієнта/представника 

Клієнта 

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

 

___________________________ 

(зазначається у разі, якщо від імені 

Клієнта діє представник) 

____________________________ 

 

_____________________________

__ 

ПІДПИС БАНКУ 

Уповноважений представник 

Банку: 

________________________________ 

(посада, ПІБ, підпис) МП 

Дата погодження заяви:  __.__.20__. 

* Є невід’ємною частиною Договору та Заяви про розміщення вкладу, Заяви про транш 
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