
 

 

Типова форма Заяви про приєднання до Договору на брокерське обслуговування 

 

Ця  Типова форма Заяви про приєднання до Договору на брокерське обслуговування (далі – Типова 

форма заяви) застосовується при укладені Договору на брокерське обслуговування між АТ «Укрексімбанк» 
та юридичною особою (резидентом, нерезидентом) (далі - Клієнт) шляхом приєднання Клієнта до 

Договору на брокерське обслуговування в цілому (далі - Договір), що оприлюднюється на веб-сайті АТ 

«Укрексімбанк» в мережі Інтернет. 

Заява заповнюється Менеджером АТ «Укрексімбанк» на підставі документів і відомостей, наданих 

Клієнтом, після чого роздруковується у 2-х примірниках та надається Клієнту для ознайомлення і 
підписання. На вимогу депозитарної установи Клієнта Сторони підписують додатковий примірник Заяви 

про приєднання. 

У рядку 1.4 зазначається адреса розташування Головного банку (якщо Заяву подано до Головного 
банку) або відокремленого підрозділу АТ «Укрексімбанк» (якщо Заяву подано до відокремленого підрозділу 

АТ «Укрексімбанк»). 

Текст Типової форми заяви, що виділений курсивом синього кольору, носить пояснюючий характер і 
при заповненні заяви повністю видаляється.  

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ  

до Договору на брокерське обслуговування 

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО ТОРГОВЦЯ: 

1.1.  Повне найменування: Акціонерне товариство «Державний експортно-

імпортний банк України» 

1.2.  Код ЄДРПОУ: 00032112 

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

1.4.  Адреса Головного банку/відокремленого 

підрозділу Торговця, за якою подано цю 

заяву (адреса для листування) (вибрати 

необхідне): 

 

1.5.  Реквізити ліцензії Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку на 

здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку-діяльності з торгівлі 

цінними паперами: 

брокерська діяльність  

серія АЕ, № 294528,  

від 21.10.2014,  

зі строком дії на необмежений термін 

1.6.  Веб-сайт Торговця: https://www.eximb.com  

1.7.  Контактний номер телефону, факсу, 

електронна адреса Торговця: 

0-800-50-44-50;  

+38-044-247-38-38;  

+38-044-247-89-48; 

+38-044-231-74-79; 

+38-044-247-80-82 (факс) 

 

broker@hq.eximb.com  

 

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА: 

2.1.  Повне найменування:  

2.2.  Скорочене найменування (у разі наявності):  

2.3.  Код ЄДРПОУ/ номер реєстрації відповідно 

до торговельного, банківського або судового 

реєстру або реєстру місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної 

особи – для юридичної особи-нерезидента (у 

разі відсутності відповідно до 

законодавства – не зазначається): 

 

2.4.  Місцезнаходження Клієнта:  

2.5.  Фактичне місце діяльності Клієнта:  

https://www.eximb.com/
mailto:broker@hq.eximb.com


 

 

2.6.  Реквізити поточного рахунку Клієнта, 

відкритого у Торговця: 

 

2.7.  Реквізити рахунку, відкритого Торговцем 

Клієнту, для проведення розрахунків за 

Договором/Договором на 

виконання/Замовленнями (брокерський 

рахунок): 

 

2.8.  Реквізити рахунку у цінних паперах Клієнта, 

відкритого у депозитарній установі – АТ 

«Укрексімбанк» (код МДО депозитарної 

установи: 300178):  

 

2.9.  Код Клієнта (за відомостями Торговця):  

2.10.  Контактний номер телефону, факсу, 

електронна адреса Клієнта: 

 

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА: 

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

своєму веб-сайті у мережі Інтернет Договору на брокерське обслуговування, Клієнт шляхом 

підписання цієї заяви приєднується до запропонованого Торговцем Договору на брокерське 

обслуговування (далі – Договір) у цілому на умовах, які установлені та розміщені Торговцем на 

своєму веб-сайті у мережі Інтернет. 

3.2.  Усі повідомлення мають надсилатися Клієнту у порядку, визначеному умовами Договору. У 

випадках будь-яких змін у контактних даних Клієнта (у тому числі при зміні адреси), Клієнт 

зобов’язується повідомляти про це Торговця у порядку, визначеному умовами Договору. 

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА: 

4.1.  Підписавши цю заяву, Клієнт підтверджує, що: 

1) він ознайомився з умовами Договору (в тому числі з найменуванням послуг щодо фінансових 

операцій за Договором, правами і обов’язками сторін, відповідальністю сторін за невиконання або 

неналежне виконання умов Договору, порядком зміни і припинення Договору та іншими умовами 

Договору), в тому числі з факторами ризиків, що пов’язані із здійсненням операцій на фондовому 

ринку України, які викладені у додатку до Договору, повністю розуміє зміст Договору, 

розміщеного на веб-сайті Торговця, значення його термінів і всіх його умов, та погоджується з 

ними і зобов’язується їх виконувати; 

2) він ознайомився з умовами отримання послуг, їх вартістю (Тарифами), розміщеними на веб-

сайті Торговця в мережі Інтернет, порядком оплати, повністю розуміє їх зміст і погоджується з 

ними і зобов’язується їх виконувати;  

3) до моменту підписання цієї заяви Торговець повідомив Клієнта про всю інформацію, яку згідно 

з чинним законодавством України він зобов’язаний надавати клієнтам до укладення з ними 

договорів про надання фінансових послуг (у тому числі інформацію щодо вимог законодавства 

щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що 

продаються іншими акціонерами та інформацію  про загальний характер та/або джерела 

потенційного конфлікту інтересів, яка викладена у додатках до Договору), та іншу інформацію, 

необхідну для повного і правильного розуміння умов Договору, проведення операцій за ним; 

4) Торговцем надана Клієнту інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до моменту 

підписання цієї заяви; 

5) він володіє, в тому числі інформацією, отриманою Клієнтом від Торговця, забезпечує правильне 

розуміння Клієнтом суті фінансової послуги та Торговець не нав’язує цю послугу Клієнту; 

6) він надає згоду на обробку персональних даних Клієнта та їх використання та підтверджує, що 

йому повідомленні його права як суб’єкта персональних даних, про володільця персональних 

даних, склад та зміст персональних даних що збираються, свої права відповідно до статей  8 та 12 

Закону України «Про захист персональних даних»,  мету збору персональних даних та осіб яким 

можуть передаватися персональні дані Клієнта;  

7) усі письмові розпорядження будуть підписуватися Клієнтом особисто або уповноваженими 

Клієнтом особами за довіреністю. 

4.2.  Цим Клієнт погоджуюся з Тарифами, встановленими Торговцем та розміщеними на веб-сайті 



 

 

Торговця, а також з тим, що: 

1) Торговець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Тарифів 

та/або умов Договору шляхом розміщення відповідної інформації  на веб-сайті Торговця із 

зазначенням дати розміщення; 

2) буде отримувати від Торговця інформацію  про зміни та доповнення до Тарифів  Торговця  

та/або умов Договору у спосіб, строки, зазначені Договором; 

3) дата розміщення на веб-сайті Торговця змін та доповнень до Тарифів Торговця та/або умов 

Договору є датою відправлення Торговцем Клієнту повідомлення про зміни до Тарифів та/або 

умов Договору та датою  отримання Клієнтом такого повідомлення;    

4) у разі незгоди Клієнта із запропонованими Торговцем змінами та доповненнями до Тарифів 

та/або  умов Договору, Клієнт має право відмовитись від Договору у порядку, передбаченому 

Договором, до дати набуття чинності такими змінами та/або доповненнями; 

5) зміни та доповнення до Тарифів та/або умов Договору починають застосовуватись до Клієнта з 

дати набуття ними чинності згідно із умовами Договору.  

6) з моменту  набрання чинності змінами та доповненнями до Тарифів та/або умов Договору такі 

зміни стають невід’ємною частиною цього Договору та обов’язковими до виконання для Клієнта 

та Торговця; 

7) розміщення змін та доповнень до Тарифів та/або  умов Договору із зазначенням дати їх 

розміщення на веб-сайті Торговця є належним виконанням Торговцем обов’язку щодо додержання 

форми та порядку повідомлення Клієнта про відповідні зміни; 

8) у випадках невиконання та/або несвоєчасного виконання Клієнтом зобов’язань за Договором, 

Клієнт нестиме відповідальність у порядку і розмірах, що визначені умовами Договору та чинним 

законодавством України; 

9) усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в умовах 

Договору, є безвідкличними і безумовними; 

10) Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та 

доповнень до Тарифів та /або умов Договору на веб-сайті Торговця.  

5. ІНШЕ: 

5.1.  Усі терміни і поняття, застосовані у цій заяві, мають значення,  визначені чинним законодавством 

України і умовами Договору. 

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

/3(трьох) примірниках (один для Клієнта, один для Торговця та один для депозитарної установи)
1, які 

мають однакову юридичну силу. З дати набрання Договором чинності, Клієнт та Торговець 

набувають прав та обов’язків за Договором, та несуть відповідальність за їх 

невиконання/неналежне виконання. 

5.3.  Додаткова інформація: - 

6. ПІДПИС КЛІЄНТА: 

6.1.  Підпис та прізвище, ім’я та по батькові (за 

наявності) уповноваженого представника 

Клієнта: 

Який діє на 

підставі: 

Підпис, відбиток печатки 

(за наявності): 

6.2.   

 

  

7. ВІДМІТКИ ТОРГОВЦЯ: 

7.1.  Цю заяву  підписано уповноваженим 

представником Клієнта у моїй присутності, 

особу та справжність підпису уповноваженого 

представника Клієнта мною встановлено, 

документи Клієнта прийнято і перевірено 

(посада, підпис, прізвище та ініціали 

відповідального працівника  Банку):  

  

                                                           
1
 Зазначається, якщо на вимогу депозитарної установи Клієнта Сторони підписують додатковий 

примірник Заяви про приєднання. 



 

 

7.2.   Уповноважена особа Торговця (посада, 

підпис, прізвище та ініціали): 

 

 
 

7.3.  Відбиток печатки Банку: 

 

 

 

 

 

7.4.  Номер Договору: №_____________ 

7.5.  
Дата укладення Договору (дата набрання 

Договором чинності): 
 

 

 


