
 
ПРИМІРНИК БАНКУ 

 Додаток 23  
Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах   

АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 р. №990 
 

 

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ №_________ 
до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб  

та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) 

 

2.1. Особа, яка укладає Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі – Договір) та відкриває поточний 
рахунок (Клієнт/Довірена особа Клієнта/Законний представник)  
Прізвище 
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Ім’я ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ По батькові∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
(зазначаються ПІБ Клієнта/ Довіреної особи Клієнта/Законного представника) 
Особа, на ім’я якої відкривається поточний рахунок 
Прізвище 
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Ім’я ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ По батькові ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
(зазначаються ПІБ особи, на ім’я якої відкривається поточний рахунок) 
2.2. Контактна інформація 
Домашній телефон(∟∟∟) ∟∟∟∟∟∟∟ Службовий телефон(∟∟∟)∟∟∟∟∟∟∟ Мобільний телефон(∟∟∟)∟∟∟∟∟∟∟  
E-mail  ___________________________________________ 

2.3. Я даю згоду на отримання виписок за банківськими рахунками та іншої інформації, пов’язаної з укладенням, зміною та виконанням 
умов Договору на електронну адресу та/або на адресу листування, що вказані вище, та розумію, що розсилання виписок буде 
здійснюватись незахищеними електронними каналами і інформація з виписок може стати відомою третім особам внаслідок 
протиправних дій третіх осіб. 
2.4. Ім’я та прізвище на платіжній картці (латинськими літерами): як у закордонному паспорті або як Ви бажаєте бачити на 
платіжній картці) 
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  
2.5. Реквізити документа, що посвідчує особу: Серія ∟∟  №  ∟∟ ∟∟∟∟  
Ким та коли виданий ______________________________________________________________________________   
2.6. Дата та місце народження: ∟∟.∟∟.∟∟∟∟ _____________________________________________________________________ 
2.7. Громадянство: _______________________ 
2.8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ Ідентифікаційний номер за ДРФО1 ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
 Не маю Ідентифікаційного номеру (за умови наявності відповідної відмітки в паспорті)  
 Підтверджую, що дані надані мною під час останньої ідентифікації не змінились. 
1Заповнюється, якщо фізична особа, яка відкриває рахунок, є резидентом України. 
2.9. Адреса реєстрації ________________________________________________________________________________ 
Адреса проживання (для листування) або Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів): співпадає з 

адресою реєстрації  Так  якщо НІ: ____________________________________________________________________________ 
Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово 

 

Блок 2а Додаткова інформація (Заповнюється тільки для примірнику Банку) 

2.10. Інформація про поточне місце роботи/навчання 
Назва підприємства, установи, організації (далі в цій Заяві – Компанія) ____________________________  

Посада _____________________________________ 

Стаж роботи в Компанії /з якого часу працює _______________ Адреса __________________________________________ 

Телефон _________________________ 
2.11. Вкажіть Ваш соціальний статус: -Службовець; -Найманий працівник/робітник; -Підприємець; -Студент;  
-Пенсіонер; -Домогосподарка, -Безробітний,  -Інше __________________________________(вкажіть) 
 Якщо зареєстровані як приватний підприємець  вкажіть, будь ласка, дату та номер запису про проведення державної реєстрації та 

вид підприємницької діяльності ________________________________________ 
2.12. Чи займаєтесь Ви незалежною професійною діяльністю?  Так  / Ні  
2.13. Сімейний стан одружений/заміжня; не одружений/ незаміжня;  розлучений(а); однією сім’єю без реєстрації шлюбу;   
 інше 
2.14.  Чи є у Вас особи на утриманні?  так   ні   Кількість осіб на отриманні: ___ , з них дітей до 18 років ___ 
2.15.  Освіта    середня;    неповна вища;  бакалавр;   вища;  вчений ступінь. 
2.16.  Чи належите Ви до політично значущих осіб* а також їх близьких або пов’язаних осіб,  або осіб, що діють від їх імені 

Так- / Ні- 

*Політично значущі особи – національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, які виконують публічні функції в міжнародних 

організаціях, а також члени їх сім’ї, пов’язані особи. Ці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» №361-ІХ від 06.12.2019 року (із змінами). 

Про  зміну належності до політично значущих осіб, їх близьких або пов’язаних з ними осіб,  або осіб, що діють від їх імені 

повідомлятиму Банк в письмовій формі. 
2.17.  Чи є ви особою, пов’язаною з АТ «Ощадбанк» Так-/ Ні- 
Якщо ТАК, зазначте будь-ласка до яких саме осіб Ви відноситесь: 

Блок 1: Інформація про Банк   
1.1. Найменування Банку:  
акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» 
____________________________________________________  
(зазначається повне найменування  установи Банку: філії/ТВБВ)  

1.2. Код банку: ______________________________________ 

1.3. Код ЄДРПОУ ____________________________________ 

 1.4. Місцезнаходження Банку:  
01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г. 

1.5. Місцезнаходження установи Банку:  
___________________________________________________ 

1.6. Телефон:______________________________________ 

1.7. e-mail:  contact-centre@oschadbank.ua 



 1. Контролери банку   

 2. Особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у 

банку  

 3. Керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку 

 4. Споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи 

 5. Особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку 

 6. Керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку,  

керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб 

 7. Асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1 – 6  

 8. Будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час 

проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини. 
2.18. Фінансовий стан 
З яких джерел будуть надходити кошти на Ваш рахунок/рахунки: 

 - заробітна плата (пенсія, соціальні виплати, стипендія тощо);  - кредитні кошти  - надходження від інших осіб Так-/ Ні-  

(Якщо ТАК опишіть  (____________________________________)  - інші джерела: Так-/ Ні-  (Якщо ТАК опишіть 

______________________________________) 
Очікувані обсяги щомісячних надходжень коштів на рахунки: 
-до 2 тис.грн.;    -2 тис.грн.-10 тис.грн.;  -10 тис.грн.-15 тис.грн.;  -15 тис.грн.-20 тис.грн.; -20 тис.грн.-100 тис. грн.; -100 

тис.грн.-500 тис.грн.; -500 тис.грн.-1 млн. грн.; - понад 1 млн.  грн. 

Основні джерела Ваших доходів: 

 - заробітна плата (пенсія, соціальні виплати, стипендія, тощо);  - дивіденди (доходи від цінних паперів);  - доходи від здійснення 

підприємницької діяльності;  - інші (вкажіть які - _________) 

Сума Вашого місячного основного доходу становить:  - до 5 тис.грн.;  - від 5 до 10 тис.грн.;   більше 10 тис. грн.  

Орієнтований місячний сукупний дохід вашої сім’ї становить: - до 10 тис.грн.; - від 10 до 20 тис.грн.;  - більше 20 тис. грн. 

Чи є Ви засновником / учасником юридичних осіб?   Так-/ Ні- 

Наявність депозитів в інших банках:    Так-/ Ні- 
Наявність та вид рахунку у АТ «Ощадбанк» :  депозитний;  поточний (крім зарплатного);  зарплатний;  
Наявність власного майна:  житлова нерухомість; нежитлова нерухомість;  транспорт;  земельна ділянка 
Наявність будь-яких боргових зобов’язань (крім зобов’язань за кредитами, отриманими в інших банках), в тому числі тих, що 

стягуються в примусовому порядку в  процесі  виконавчого провадження: Так- (Сума зобов’язань __________грн.) / Ні- 

Користування кредитами в минулому:  Так-/ Ні- 
Якість обслуговування боргу: - погашення боргу за договором  здійснювалось в установлені строки;  - погашення боргу за 
договором  здійснювалось із затримкою до 7 календарних днів;  - погашення боргу за договором було прострочено від 8 до 90 днів;  
- погашення боргу за договором було прострочено понад 90 днів або стягнення заборгованості відбулось  в примусовому порядку або 
шляхом позасудового врегулювання. 
2.19.Чи були Ви визнані банкрутом у розумінні Кодексу України з процедур банкрутства протягом останніх п'яти років?*:  

 - так;   - ні 

*банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою 

процедури реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному Кодексом України з процедур банкрутства, грошові вимоги 

кредиторів інакше, ніж через застосування процедури погашення боргів. 

2.20. Чи є порушене щодо Вас провадження у справі про неплатоспроможність у розумінні Кодексу України з процедур банкрутства: 

 - так;   - ні. 

(п.2.19-2.20 друкуються та заповнюються при відкритті карткового рахунку за ТП, яким передбачено встановлення Кредиту). 

2.21. Контактні дані осіб, які можуть підтвердити дані по Клієнту (друкується та заповнюється при відкритті карткового рахунку 

за ТП, яким передбачено встановлення Кредиту):  

1. Прізвище 

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Ім’я ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ По батькові∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
Домашній телефон (∟∟∟) ∟∟∟∟∟∟∟ Службовий телефон (∟∟∟) ∟∟∟∟∟∟∟ Мобільний телефон (∟∟∟) ∟∟∟∟∟∟∟ 

2. Прізвище 

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Ім’я ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ По батькові∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
Домашній телефон (∟∟∟) ∟∟∟∟∟∟∟ Службовий телефон (∟∟∟) ∟∟∟∟∟∟∟ Мобільний телефон (∟∟∟) ∟∟∟∟∟∟∟ 

2.20. Кредитна історія (наявність діючих кредитів в інших банках) 

Вид кредиту Банк Залишок заборгованості 
(кредитний ліміт для 

платіжних карток) 

Щомісячн
ий платіж 

Дата 
видачі 

кредиту 

Дата повного 
погашення 

Споживчий кредит      
Автокредит      

Іпотека      
Кредитна картка      

      

 
Блок 3: Умова про приєднання до Договору. Відкриття поточного рахунку.   

3.1.  Шляхом підписання цієї Заяви про приєднання до Договору (далі – Заява про приєднання), Клієнт (в т.ч. Клієнт в особі Довіреної 

особи/Законного представника) беззастережно приєднується до Договору в редакції, яка на день підписання цієї Заяви про  приєднання 

розміщена на інтернет-сторінці Банку www.oschadbank.ua  та укладає з Банком Договір, складовою частиною якого є умови договору 

банківського рахунку, договору банківського вкладу, Кредитного договору, умови надання інших послуг, та підтверджує своє 

ознайомлення з умовами Договору. 

Якщо до моменту підписання цієї Заяви про приєднання, Клієнтом було подано до Банку Заяву про відкриття Рахунку з використанням 

Системи ДБО, Клієнт, підписуючи цю Заяву про приєднання до Договору, підтверджує відкриття ним Рахунку на підставі Заяви про 

відкриття Рахунку та підтверджує, що з моменту підписання ним такої Заяви про відкриття Рахунку з використанням Електронного 

підпису (шляхом введення одноразового цифрового паролю з використанням засобів Системи ДБО, що прирівнюється до 

власноручного підписання), така Заява про відкриття Рахунку у сукупності з Договором, правилами, Тарифами, іншими додатками до 

Договору вважається Договором банківського рахунку, умови якого наведені в Договорі. 

http://www.oschadbank./


3.2.  Ця Заява про приєднання є двостороннім правочином Клієнта і Банку, невід’ємною частиною Договору і містить індивідуальну 

частину Договору в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо 

послуг (фінансових  операцій), зазначених в цій Заяві про приєднання:  

Фінансова 

операція 

Розмір фінансового активу Строк внесення 

фінансового активу 

Умови 

взаєморозрахунків 

Розрахунково-

касове 

обслуговування 

За умови та після відкриття на підставі цієї Заяви про 

приєднання поточного рахунку на ньому може 

знаходитись фінансовий актив – грошові кошти в розмірі 

від 0,01 грн. (Нуль гривень 01 коп.) або еквіваленту цієї 

суми у відповідній іноземній валюті поточного рахунку 

Визначається Клієнтом 

самостійно 

Визначені 

Договором  

Залучення 

Депозиту 

Визначається в електронній заявці, створеній Клієнтом з 

використанням Системи ДБО, на укладення Договору 

банківського вкладу (депозиту) відповідно до Умов 

розміщення депозитів (вкладів) фізичними особами, що є 

Додатком 2 до Договору, розміщеного на сайті Банку 

При укладенні між Банком та 

Клієнтом Договору 

банківського вкладу 

(депозиту) відповідно до 

умов Договору  

Визначені 

Договором 

Кредитування 

(Кредитна 

послуга)  
друкується за ТП, 
яким передбачено 

встановлення 

Кредиту 

Визначається відповідно до умов поданої Клієнтом Заяви 

на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту) 

та Договору 

Визначається відповідно до 

умов поданої Клієнтом Заяви 

на встановлення 

відновлюваної кредитної лінії 

(Кредиту) та Договору 

Визначені 

Договором 

3.3. Відповідно до умов Договору Банк відкриває на ім’я Клієнта поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з 

використанням електронного платіжного засобу (далі – Картка/платіжна картка) за дебетовою-кредитною схемою.  

3.4. Інформація, що надається Клієнтом для укладення та виконання Договору, у тому числі, відкриття поточного рахунку: 
3.4.1. Картковий пароль (наприклад, дівоче прізвище матері): ____________________________________________ 
3.4.2. Прошу підключити основну Картку до послуги СМС-інформування до наступного номеру телефону:(∟∟∟) ∟∟∟∟∟∟∟  

(Розділ для заповнення Законним представником у випадку відкриття рахунку та випуску Платіжної картки на ім’я Малолітньої особи 

або Недієздатної особи або Особи з обмеженою цивільною дієздатністю) 

3.5. Прошу встановити по Платіжній картці, яка випускається на __________________________ (обрати необхідне: ім’я моєї 

дитини/дитини, якою я опікуюся/ на ім’я Недієздатної особи/ на ім’я Особи з обмеженою цивільною дієздатністю (обрати необхідне): 

ліміт на загальний обсяг видаткових операцій (зняття готівки та/або безготівкові перекази, в т.ч. торгівельні операції) протягом 

календарного місяця  ___________________________________________________________________ (цифрами та прописом). 

Проставлянням необмеженого ліміту та підписом на цій заяві я, як Піклувальник Особи з обмеженою цивільною дієздатністю надаю 

письмову згоду на розпорядження коштами на поточному рахунку. (для заповнення Піклувальником Особи з обмеженою цивільною 

дієздатністю  - у випадку надання згоди на розпорядження рахунком Піклувальник проставляє ліміт «необмежений»)  

Засвідчую, що зазначений ліміт не перевищує сум дрібного побутового правочину, який ____________ (обрати необхідне: 

дитина/Недієздатна особа/Особа з обмеженою цивільною дієздатністю) має право самостійно вчиняти згідно з Цивільним кодексом 

України та зобов’язуюсь змінювати ліміти по Платіжній картці виключно самостійно. 

Зобов’язуюсь не повідомляти інформацію, зокрема паролі, кодові слова тощо, які дозволяють збільшувати ліміти по рахунку по 

операціям через Контакт-центр Банку, web-банкінг, банкомат тощо.   

Підтверджую, що операції, вчинені ____________ (обрати необхідне: дитиною/Недієздатною особою/Особою з обмеженою цивільною 

дієздатністю) в межах встановлених мною лімітів (в тому числі у разі їх неспрацювання/несанкціонованого збільшення), вчиняються за 

моєю згодою як Законного представника/ за згодою моєю та другого з батьків дитини (обрати необхідне), що підтверджується моїм 

підписом на цій заяві. 

3.6.   Банк на підставі наданих Клієнтом, відповідно до вимог чинного законодавства України, документів відкриває Клієнту поточний 

рахунок за тарифним пакетом* 

 Зарплатний 

3.6.1. Прошу відкрити поточний рахунок №_________________ в ______________ (вказати валюту), код банку __________ (далі  – 

Рахунок) на умовах тарифного пакету ”Зарплатний”, Тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, 

розміщених на сайті Банку та/або на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (далі  – Тарифи). 

3.6.2. Банк  відкриває рахунок №_________________ в ______________ (вказати валюту), код банку __________ та надає Клієнту 

Платіжну картку типу ________________  (зазначити тип Платіжної картки) та ПІН - конверт до неї (за наявності). 

 Мій рахунок 

3.6.1. Прошу відкрити поточний рахунок №_________________ в ______________ (вказати валюту), код банку __________ (далі – 

Рахунок) на умовах тарифного пакету „Мій рахунок”, Тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, 

розміщених на сайті та/або на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (далі – Тарифи). 

3.6.2. Банк відкриває рахунок №_________________ в ______________ (вказати валюту), код банку __________ та надає Клієнту 

Платіжну картку типу ______________________(зазначити тип Платіжної картки) та ПІН - конверт до неї (за наявності). 

 Картка студента 

3.6.1. Прошу відкрити поточний рахунок №_________________ в ______________ (вказати валюту), код банку __________ (далі – 

Рахунок) на умовах тарифного пакету „Картка студента”, Тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, 

розміщених на сайті та/або на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (далі – Тарифи). 

3.6.2. Банк відкриває рахунок №_________________ в ______________ (вказати валюту), код банку __________ та надає Клієнту 

Платіжну картку типу ______________________(зазначити тип Платіжної картки) та ПІН - конверт до неї (за наявності). 

 Мій комфорт  

3.6.1. Прошу відкрити поточний рахунок №_________________ в ______________ (вказати валюту), код банку __________ (далі – 

Рахунок) на умовах тарифного пакету ”Мій комфорт”, Тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, 

розміщених на сайті та/або на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (далі – Тарифи). 

3.6.2  Банк відкриває рахунок №_________________ в ______________ (вказати валюту), код банку __________ та надає Клієнту Платіжну 

картку типу ______________________ (зазначити тип Платіжної картки) та ПІН - конверт до неї (за наявності).  

 MORE  



3.6.1. Прошу відкрити поточний рахунок №_________________ в ______________ (вказати валюту), код банку __________ (далі – 

Рахунок) на умовах тарифного пакету ”MORE”, Тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, 

розміщених на сайті та/або на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (далі – Тарифи). 

3.6.2  Банк відкриває рахунок №_________________ в ______________ (вказати валюту), код банку __________ та надає Клієнту Платіжну 

картку типу ______________________ (зазначити тип Платіжної картки) та ПІН - конверт до неї (за наявності).   

Шляхом підписання цієї Заяви про приєднання, надаю згоду Банку на спрямування грошових коштів, отриманих в кредит за Банківським 

продуктом «Моя кредитка» в рахунок повного погашення наявних використаних лімітів кредитів, встановлених на умовах інших 

банківських продуктів на моїх поточних рахунках, відкритих в Банку, операції за якими здійснюються з використанням Платіжних 

карток. 

3.7. Банк відкриває Клієнту поточний рахунок на підставі цієї Заяви про приєднання, а також, у разі технічної реалізації, на підставі 

Заяви про відкриття Рахунку, поданої Клієнтом з використанням Системи ДБО, в якій зазначаються реквізити поточного рахунку та 

Тарифний пакет, на умовах якого Банк відкриває поточний рахунок Клієнту.   

 
Блок 4:  Відкриття вкладного рахунку за допомогою Системи ДБО 

4.1 Банк відкриває на ім’я Клієнта вкладний (депозитний) рахунок (далі – Депозитний рахунок) відповідно до електронної заявки, 

створеної Клієнтом з використанням Системи ДБО на укладення Договору банківського вкладу, яка містить обрані Клієнтом умови 

розміщення банківського вкладу (процентну ставку, суму вкладу, строк вкладу) (далі – Депозит), разом з даною Заявою про приєднання 

становить індивідуальну частину Договору в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» щодо послуг (фінансових  операцій), та є невід’ємною частиною Договору.  

4.2. Депозит розміщується на умовах, що діють в момент підтвердження електронної заявки на укладення Договору банківського 

вкладу, створеної з використанням Системи ДБО, Одноразовим цифровим паролем/Біометрією, в т.ч. по технології біометричної 

ідентифікації клієнта Touch ID (та подібні)/ Face ID (та подібні), або в інший спосіб передбачений Договором, та зарахування коштів на 

Депозитний рахунок. 

 

ЗАЯВА  

на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту) (зазначається банківський продукт,  

за яким встановлюється Кредит»)   
друкується  при відкритті карткового рахунку за ТП, яким передбачено встановлення Кредиту  

 (крім випадку відкриття рахунку та випуску Платіжної картки Довіреною особою/ Законним представником) 

Блок 5: Умови кредитування: 

5.1 Підписанням цієї Заяви на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту) (далі – Заява), яка є складовою Заяви про 

приєднання, Клієнт укладає з Банком Кредитний договір, ініціює одержання Кредиту на споживчі потреби та погоджується з умовами 

користування Кредитом відповідно до умов Договору та підтверджує укладення між ним та Банком Кредитного договору з істотними 

умовами кредитування, викладеними в цій Заяві (зокрема, розміром Кредиту) та в Договорі, у тому числі:  

1)  Картковий рахунок, на який встановлюється Кредит  №_______________________ 

2)  Максимальний розмір Кредиту1  

                                                                             гривень  

3)  Строк користування Кредитом  до дати закінчення строку дії Платіжної картки 

4)  Процентна ставка за Кредитом: фіксована 
 розмір процентної ставки за користування кредитними коштами 

(крім Грейс-періоду) 
 

____ (______) процентів річних 
 процентна ставка за користування кредитними коштами 

протягом Грейс-періоду у випадку безготівкового розрахунку за 
товари та послуги з використанням платіжної картки.  

 

____ (______) процентів річних 

 процентна ставка за перевищення витратного ліміту по 
поточному рахунку (Несанкціонований овердрафт) 

____ (______) процентів річних 

 процентна ставка за користування Кредитом, яка застосовується 
у разі припинення трудового договору або цивільно-правового 
договору між Клієнтом та Організацією або розірвання Договору 
зарплатного проекту, укладеного між Банком та Організацією, 
відрахування та/або закінчення навчання Клієнта у навчальному 
закладі 

визначається згідно з Умовами користування кредитною 

лінією (кредитом), що є Додатком 1 до Договору  (Загальні 

умови кредитування) 

5)  Періодичність сплати процентів щомісячно  
6)  Розмір комісійної винагороди за обслуговування кредиту  

(крім Грейс-періоду)(друкується для військовослужбовців) 
щомісячно в розмірі ____ (______) процентів від 

використаної частини встановленого Кредиту. 
7)  Розмір комісійної винагороди за зняття готівкових коштів, наданих 

в Кредит (розмір комісійної винагороди вказано згідно з Тарифами, 
чинними на дату складання цієї Заяви).    

___ (_____)% від суми таких коштів. 

8)  Орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна 
вартість кредиту для споживача на дату укладення Договору  

зазначені в Паспорті споживчого кредиту, що є Додатком 5 

до Договору 
9)  Порядок погашення Кредиту   щомісячно в розмірі, визначеному Умовами користування 

кредитною лінією (Кредитом), що є Додатком 1 до Договору  
10)  Наслідки невиконання або неналежне виконання умов Договору Визначаються умовами Договору 

5.2. Порядок та умови надання (встановлення) та збільшення/зменшення/перерозподілу Кредиту, у тому числі в межах Максимального 

ліміту кредитування, а також зміна інших умов кредитування, визначаються Договором. 

5.3. Клієнт усвідомлює та погоджується, що Банк розгляне цю Заяву та повідомить про прийняте рішення щодо розміру ліміту 

Кредиту, який може бути встановлено Клієнту, в порядку, передбаченому Договором, а Клієнт розуміє, що має вчинити дії, які 

засвідчують його згоду на отримання Кредиту, в порядку та на умовах, визначеному Договором або реалізувати Право на відмову 

від отримання Кредиту на умовах, визначених в Договорі. 

                                                 
1 Максимальний розмір Кредиту визначений на дату підписання Заяви в межах максимально можливих для встановлення Клієнту 

параметрів кредитування, що вказуються в Умовах користування кредитною лінією (Кредитом), які є Додатком 1 до Договору.   



 
Блок 6: Заяви та запевнення Клієнта 

6.1. Проставленням, власноруч, свого підпису під цією Заявою про приєднання, Клієнт: 

1) Погоджується з тим, що ця Заява про приєднання та додатки до Договору, зокрема Умови розміщення депозитів (вкладів) 

фізичними особами, Умови користування кредитною лінією (Кредитом), Паспорт споживчого кредиту, Таблиця загальної вартості 

кредиту, Тарифи, інші види заяв/повідомлень встановленої Банком форми, використання яких передбачено умовами Договору, 

складають єдиний документ – Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. 

2) Усвідомлює та беззастережно погоджується, що Банк має право пропонувати/надавати йому Послуги, в тому числі Кредитні. Таке 

повідомлення надається Банком в порядку, на умовах та у строки, визначені Договором, зокрема, з використанням Дистанційних 

каналів обслуговування та/або Сайту Банку.  

3) Підтверджує усвідомлення та розуміння свого ПРАВА НА ВІДМОВУ від отримання Послуг, у тому числі Кредитних, що 

пропонуватимуться Банком, яке реалізується в порядку, передбаченому Договором та зобов’язується своєчасно, у спосіб, строки та 

в порядку, визначеному в Договорі та/або Банком в момент пропонування Послуги, вживати заходів, які б свідчили про його 

волевиявлення (надання згоди або відмови) щодо отримання Послуги, яка пропонується Банком.  

4) Надає згоду на розкриття (передачу) його персональних даних, конфіденційної інформації, та інформації, що становить банківську 

таємницю, яка стала відома Банку в процесі укладання та виконання Договору.  Крім того, підписанням цієї Заяви про приєднання 

підтверджує свою згоду/надає дозвіл на обробку його персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» 

та умов Договору.  

5) Висловлює своє бажання та згоду здійснювати будь – які повідомлення щодо істотних змін до Договору з використанням 

Дистанційних каналів обслуговування у спосіб, передбачений Договором.   

6) Погоджується з умовами надання банківських послуг, зазначеними в Договорі.     

7) Підтверджує ознайомлення  та погоджується із Правилами користування Карткою, що є Додатком 3 до Договору. 

8) Підтверджує своє ознайомлення з Тарифами Банку, які розміщені на сайті Банку та/або на інформаційних стендах, що знаходяться 

у приміщеннях установ Банку, що діють на дату підписання цієї Заяви. В подальшому, зобов’язується самостійно ознайомлюватись 

зі змінами до Тарифів.  

9) Надає право та доручає АТ «Ощадбанк» здійснювати договірне списання коштів з усіх рахунків Клієнта, відкритих в Банку без 

додаткових розпоряджень Клієнта, для погашення будь-яких його грошових зобов’язань перед Банком, що випливають з умов 

Договору та/або будь-якого іншого договору, що укладений або буде укладений в майбутньому з Банком.  

10) Підтверджує ознайомлення зі змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських 

рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 

р. (зі змінами) та розуміє, що вимоги цієї інструкції для нього є  обов’язковими. Підтверджує, що йому відомо про те, що Рахунок 

забороняється використовувати для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності та незалежної 

професійної діяльності.  

11) Надає згоду на використання електронного підпису (в т.ч. кваліфікованого електронного підпису) для вчинення будь-яких 

правочинів та/або підписання будь - яких документів, заяв, повідомлень, листів в порядку та на умовах, передбачених Договором 

та погоджується на використання електронного підпису за технологією, визначеною Банком. Висловлює бажання вважати 

наведений зразок його власноручного підпису або його аналоги (у т.ч. кваліфікованого електронного підпису) обов’язковим при 

здійсненні операцій за всіма рахунками, які відкриті або будуть відкриті йому в Банку. Клієнт визнає, що електронний підпис (в т.ч. 

кваліфікований електронний підпис) є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із 

власноручним підписом на документах на паперових носіях. Клієнт підтверджує, що всі наступні правочини (в т.ч. підписання 

договорів, листів, повідомлень) можуть вчинятися ним та/або Банком з використанням електронного підпису (в т.ч. кваліфікованого 

електронного підпису), умови використання якого визначені в Договорі.). 

12) Підтверджує відсутність ініціювання ним відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у розумінні Кодексу України 

з процедур банкрутства. 

13) Підтверджує те, що протягом останніх п'яти років не визнавався банкрутом у розумінні Кодексу України з процедур банкрутства.  

(Для  ТП «Мій комфорт» та ТП «MORE» додатково друкується): 

14) Підтверджує своє письмове клопотання на отримання Кредиту та усвідомлення того, що укладає Договір в повному обсязі, з 

урахуванням всіх його складових частин, зокрема, договору банківського рахунку, договору банківського вкладу (депозиту), 

Кредитного договору, умови яких викладені в Особливій частині Договору, та усвідомлює правові наслідки укладення таких 

договорів. 

15) Засвідчує підписання Паспорту споживчого кредиту та Таблиці загальної вартості кредиту, які є невід’ємною частиною Договору 

та розміщені на офіційному Сайті Банку. 

16) Підтверджує ознайомлення з Умовами користування кредитною лінією (Кредитом), Паспортом споживчого кредиту, Таблицею 

загальної вартості кредиту, згідно вимог діючого законодавства, вони йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення, 

а також ознайомлений(-а) із переліком потенційно доступних Послуг, які йому можуть бути надані згідно умов Договору. 

17) Підтверджує та усвідомлює, що Банк має право відповідно до умов Договору зменшувати або збільшувати йому розмір ліміту 

кредитування, в тому числі, в односторонньому порядку, здійснювати перерозподіл ліміту кредитування між різними Кредитними 

послугами, на умовах, передбачених Договором.  

18) Підтверджує, що отримав згоду від Осіб, контактні дані яких вказані в пункті 2.21 цієї Заяви про приєднання на передачу їх 

персональних даних з метою встановлення Банком контакту з ним через цих осіб. 
 

Блок 7: Інші умови Договору:   
7.1. Всі терміни та скорочення, що вказані, за текстом цієї Заяви про приєднання, вживаються в значеннях, визначених Договором, з 

яким Клієнт ознайомлений на момент підписання цієї Заяви про приєднання. 
7.2. Права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору, порядок зміни і 

припинення його дії визначається умовами Договору. 
7.3. Договір набирає чинності з дня приєднання Клієнта до Договору та діє протягом невизначеного строку. Строк дії окремих договорів, 

які є складовою частиною Договору, визначається відповідними розділами Договору, заявами та документами, що підписуються 
сторонами.   

7.4. Клієнт, шляхом підписання цієї Заяви підтверджує отримання інформації, зазначеної в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ознайомлення з нею до моменту укладення цього Договору. 

   
Ця Заява про приєднання оформлена (заповнена та підписана) у двох примірниках, по одному для Клієнта та для АТ «Ощадбанк» та є 
документом, що підтверджує укладення Договору. Всі терміни, що вказані, за текстом цієї Заяви про приєднання, вживаються в 
значеннях, визначених Договором. Обидва примірники Заяви про  приєднання мають рівну юридичну силу та є ідентичними за 



винятком такого: примірник Заяви про приєднання, який знаходиться в Банку на відміну від примірника Заяви про приєднання, який 
видається Клієнту, містить розділ 2а «Додаткова інформація» та  «Відмітки банку». 
 
Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт надає необмежену строком письмову згоду на передачу інформації, визначеної ст.  671  
Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки), до Кредитного реєстру Національного банку України з 
метою обробки та використання АТ «Ощадбанк» та іншими учасниками Кредитного реєстру Національного банку України, в тому 
числі, але не виключно, з метою збирання, зберігання, зміни, передачі, використання та поширення (надання) інформації про Клієнта, 
його кредитні операції/Договір, про стан виконання зобов’язань по Договору та з будь-якою іншою метою, визначеною Законом про 
банки та Договором.  
 

Для заповнення  працівником Банку 
Прізвище______________________________________________ 
Ім’я___________________________________________________ 
По батькові ___________________________________________ 
який діє на підставі 
довіреності/наказу____________________________________ 
М.П. 

Підпис уповноваженого працівника Банку 
_____________________________________________ 
 
Дата підписання Заяви уповноваженим працівником Банку  
∟∟ дд  ∟∟ мм ∟∟∟∟рр 

Дата заповнення та підписання Заяви Клієнтом/Довіреною 
особою Клієнта/Законним представником                
 ∟∟ дд  ∟∟ мм ∟∟∟∟ рр 
 
Примірник цієї Заяви про приєднання, що засвідчує 
укладення між мною та Банком Договору, в тому числі 
договору банківського рахунку та Кредитного договору (у 
відповідності до ст. 13 Закону України «Про споживче 
кредитування»), отримав (-ла) до початку надання 
фінансових послуг, передбачених Договором. 
 
Підпис Клієнта ______________________/_________________/ 
                                                                      (Прізвище та ініціали) 
Або 
 
Підпис Довіреної особи/Законного  
представника  
                           __________________________/______________/ 
                                                                      (Прізвище та ініціали) 
 
яка діє на підставі законодавства/довіреності/ рішення суду 
тощо _____________________ 
 
 

Частина для примірнику Банку (Клієнту не надається) 

 

 

Відмітки Банку щодо відкриття рахунку 
 

 
Відкрито рахунок № UA__________2620_______________  

 

Відкрити  Рахунок згідно Заяви  про приєднання дозволяю 
 
Керівник (уповноважена  
керівником особа)                _________________ 

                  (підпис) 
 

Дата відкриття Рахунку 
«______» ________________ 20____ року 
 

№ балансового рахунку № особового рахунку 
  

 
Ознака  пов’язаної особи Так  Ні  
 

Документи на оформлення відкриття рахунків перевірив, 
справжність підписів клієнта та його уповноваженої особи 
засвідчую 
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено 
обов’язок відкривати рахунки клієнтів) 
 
_________________________ 
                (підпис) 
 
 Відповідальна особа, яка контролює правильність 
присвоєння номера рахунку та надає дозвіл на прийняття 
зразка підпису) 
 
_____________________ 
               (підпис) 


