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ЗАЯВА №________  

на отримання кредиту під заставу депозиту 

відповідно до умов Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, укладеного між 

Банком та Клієнтом 

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 

2. Загальні умови відкриття, обслуговування Кредиту під заставу майнових прав на грошові кошти, 

розміщені на Депозитному рахунку 

2.1. Ця Заява на отримання Кредиту під заставу Депозиту (далі – Заява) є складовою частиною Договору 

комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі - ДКБО), до якого приєднався Клієнт, 

підписавши Заяву про приєднання до ДКБО, та підтверджує укладання з Клієнтом, відомості про якого 

зазначено в розділі 3 цієї Заяви (далі Позичальник або Заставодавець) кредитного договору, умови якого 

зазначені в розділі 4 цієї Заяви та ДКБО (далі – Кредитний договір), та договору застави, умови якого зазначені 

в розділі 5 цієї Заяви та в ДКБО (далі – Договір застави).  

2.2. Кредитний договір та Договір застави укладаються між АТ «Ощадбанк» (далі – Банк або 

Заставодержатель) та Клієнтом як Позичальником та Заставодавцем відповідно на умовах ДКБО. Умови даних 

договорів містяться в цій Заяві та ДКБО.  

3. Інформація про Клієнта 

3.1. Особа, яка укладає Кредитний договір   

Прізвище∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟Ім’я ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

По батькові ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

3.2. Контактна інформація 

Домашній телефон (∟∟∟) ∟∟∟∟∟∟∟ Службовий телефон (∟∟∟) ∟∟∟∟∟∟∟  

Мобільний телефон   (∟∟∟) ∟∟∟∟∟∟∟ 

E-mail  __________________________________________ 

3.3. Реквізити документа, що посвідчує особу: Серія ∟∟ №  ∟∟ ∟∟∟∟  

Ким та коли виданий_________________________________________________________________________ 

3.4. Дата та місце народження: ∟∟.∟∟.∟∟∟∟_______________________________________________ 

3.5. Громадянство: _______________________ 

3.6. 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 відкрила рахунок, є резидентом України. 

3.7. Адреса реєстрації: ______________________________________ 

Адреса проживання (для листування): співпадає з адресою реєстрації  Так  якщо НІ: 

 _________________________________________________________ 

Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово 

4. УМОВИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ 

4.1.  Ця Заява є двостороннім правочином Клієнта і Банку, невід’ємною частиною ДКБО і містить 

індивідуальну частину ДКБО в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» щодо послуги (фінансової  операції): Кредитування (Кредитна послуга). 

4.2.  Розмір фінансового активу, строк його внесення, умови взаєморозрахунків визначаються відповідно до 

умов цієї Заяви та ДКБО. 

4.3. Підписанням цієї Заяви:  
- Банк має право надати Позичальнику Кредит на умовах Кредитного договору, умови якого встановлені в 

цій Заяві та ДКБО, а  

- Позичальник має право отримати Кредит та зобов’язується повернути та сплатити проценти за 

користування Кредитом, інші платежі в порядку та на умовах, передбачених Кредитним договором, умови 

якого наведені в ДКБО та цій Заяві, а саме:   

4.4. Кредитний договір: №__________ від ___  _________________  _____ року,  

укладений в установі Банку №____________________, код 

Банку_________________________;  
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4.5. Мета отримання Кредиту (цільове 

призначення) 

споживчі цілі 

4.6. Н

омер Карткового рахунку (у форматі 

IBAN), на який встановлюється Кредит: 

 __________________________________,  

відкритий в установі Банку №____________________, код 

Банку_________________________ 

4.7. Тип кредиту  відновлювальна кредитна лінія 

4.8. Сума ліміту кредитування/ Кредиту  

(загальний розмір наданого кредиту)  

Не більше________(__________________________________) гривень                                          

(зазначається сума цифрами та прописом) 

4.9. Строк користування Кредитом  

(термін повернення кредиту) 

з ________________________ року  

(зазначається дата підписання цієї Заяви)  

по _______________________ року  

(зазначається дата закінчення Строку розміщення Депозиту)  

4.10. Розмір процентної ставки  

(Проценти за користування Кредитом) 

  

___ (________) процентів річних  

4.11. Розмір процентної ставки за 

перевищення витратного ліміту по 

рахунку (Несанкціонований 

овердрафт) 

 

___ (________) процентів річних 

4.12. Періодичність сплати процентів щомісячно 

4.13. Реальна річна процентна ставка 

та орієнтовна загальна вартість 

кредиту для споживача на дату 

укладення Кредитного договору 

зазначені в Паспорті споживчого кредиту, що є Додатком 5 до ДКБО  

 

4.14. Види забезпечення наданого 

кредиту 

застава майнових прав на грошові кошти, які розміщені на 

Депозитному рахунку, згідно розділу 5 цієї Заяви. 

4.15. Порядок погашення Кредиту   згідно Умов користування кредитною лінією (Кредитом), що є 

Додатком 1 до ДКБО 

4.16. Наслідки прострочення виконання 

та/або невиконання зобов'язань за 

договором про споживчий кредит: 

пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 

України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми 

платежу за кожний день прострочення - за  порушення взятих на себе 

зобов’язань по своєчасному поверненню основної суми боргу та/або 

сплати процентів за користування кредитом, та/або сплати суми 

комісійної винагороди, але не більше 15% суми простроченого 

платежу. Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов'язань 

споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може 

перевищувати  половини суми, одержаної споживачем за договором 

про споживчий кредит. 

4.17. Позичальник погоджується з тим, що Банк на підставі цієї Заяви, приймає рішення про встановлення 

Кредиту на умовах, наведених в цій Заяві та ДКБО, та повідомляє Позичальника про прийняте рішення 

шляхом направлення йому повідомлення у строки та спосіб, визначені в ДКБО.  

При цьому, Банк та Позичальник, за взаємною згодою, встановили, що у випадку не встановлення Кредиту, 

про що Банк інформує Позичальника у визначений в ДКБО спосіб, даний Кредитний договір вважається 

розірваним з моменту направлення Банком такого повідомлення Позичальнику та не потребує укладення 

будь – яких додаткових договорів до Кредитного договору та/або оформлення будь-яких заяв.  

4.18. Проставленням, власноруч, свого підпису під цією Заявою, Позичальник засвідчує підписання Паспорту 

споживчого кредиту та Таблиці сукупної вартості Кредиту, які є невід’ємною частиною ДКБО та розміщені 

на офіційному сайті Банку та підтверджує, що він ознайомлений(-а) з Умовами користування кредитною 

лінією (Кредитом), Паспортом споживчого кредиту, Таблицею сукупної вартості Кредиту, згідно вимог 

діючого законодавства, вони йому (їй) зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.   

4.19. Проставленням, власноруч, свого підпису під цією Заявою, Позичальник 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 Кредитного договору. 

4.20. Проставленням, власноруч, свого підпису під цією Заявою на отримання кредиту під заставу депозиту 

Клієнт підтверджує відсутність ініціювання ним відкриття провадження у справі про неплатоспроможність 

у розумінні Кодексу України з процедур банкрутства та підтверджує те, що він  протягом останніх п'яти 

років не визнавався банкрутом у розумінні Кодексу України з процедур банкрутства. 

4.21. Всі інші умови Кредитного договору, зокрема, порядок зміни і припинення дії Кредитного договору, в 

тому числі порядок зміни його істотних умов, права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за 

невиконання або неналежне виконання умов Кредитного договору, визначаються умовами ДКБО. 

5. УМОВИ ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ  

5.1. Підписанням даної Заяви Заставодавець: 
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 підтвердив внесення/переказ ним на Депозитний рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» (в тому числі, якщо 

такий рахунок був відкритий на підставі Електронної заявки, створеної з використанням Системи ДБО, у 

відповідності до умов ДКБО та Заяви про приєднання до ДКБО (далі - он-лайн депозит)) суми Депозиту на 

підставі Депозитного договору, укладеного між Заставодержателем та Заставодавцем та зазначеного в 

цьому розділі Заяви, та отримав всі необхідні документи, які засвідчують та підтверджують укладення 

Депозитного договору та внесення Заставодавцем суми Депозиту; 

 підтвердив добровільну передачу в заставу Заставодержателю належних йому особисто майнових прав на 

грошові кошти, що розміщені на Депозитному рахунку, відкритому в Банку, на підставі Депозитного 

договору, в забезпечення виконання зобов’язань Заставодавця за Кредитним договором, умови якого 

зазначені в цій Заяві та ДКБО, в повному обсязі;  

5.2. Підписанням даної Заяви Заставодержатель та Заставодавець уклали Договір застави на умовах 

ДКБО та цієї Заяви, з урахуванням наступного: 

5.3. Договір застави: №__________________________ від ___   _________________   _____ року,   

укладений в установі Банку №____________, код Банку______________ 

5.4. Строк дії 

Договору застави: 

до виконання в повному обсязі Заставодавцем перед Банком всіх забезпечених 

заставою зобов’язань за Кредитним договором 

5.5. Предмет застави  

(вид та опис): 

Майнові права на грошові кошти, які розміщені на Депозитному рахунку на підставі 

Депозитного договору, зазначеного в  п. 5.6. цього розділу, укладеного з 

Заставодавцем, включаючи всі майбутні суми поповнення Депозиту власними 

коштами або приєднані нараховані та сплачені  проценти на Депозит, а саме: права 

Заставодавця вимагати від Заставодержателя (який є боржником по відношенню до 

Заставодавця, що є вкладником за Депозитним договором) повернення Депозиту, 

включаючи всі майбутні суми поповнення депозиту протягом строку дії 

Депозитного договору власними коштами або приєднання нарахованих та 

сплачених процентів на Депозит, а також сплати процентів на Депозит. 

5.6. Депозитний 

договір/Договір 

банківського вкладу:  

№__________________________ від ___   _________________   _____ року,   

укладений в установі Банку №____________, код Банку______________ 

5.7. Депозитний 

рахунок: 

№____________________________, відкритий в установі Банку № 

_______________, код Банку __________________  

5.8. Сума Депозиту/ 

Депозит:  

        (заставна вартість 

предмету застави) 

__________(_____________________________________________) _____________. 

       (записати цифрами, в дужках прописом та зазначити валюту депозиту) 

Депозитний рахунок блокується Банком до моменту повного виконання 

Заставодавцем всіх належних зобов’язань за Кредитним договором, оформленим 

на умовах ДКБО та розділу 4 цієї Заяви. 

Заставна вартість Предмету застави не обмежується Сумою Депозиту, а включає й 

інші суми (всі права щодо всіх грошових коштів, які розміщені/будуть розміщені на 

Депозитному рахунку в будь-який час протягом чинності Договору застави), що 

визначаються Банком на момент фактичного задоволення вимог, включаючи всі 

майбутні суми поповнення Депозиту власними коштами або приєднані нараховані 

та сплачені  проценти на Депозит, а також майнові права на нараховані та сплачені 

проценти на Депозит. 

5.9. Процентна ставка 

за Депозитним 

договором  

___ (________) процентів річних 

5.10. Строк 

розміщення 

Депозиту 

З ________________________ року  

по _______________________ року 

5.11. Заставодержатель на підставі цієї Заяви, набуває прав обтяжувача та право реєструвати обтяження на 

рухоме майно Заставодавця або обмеження права Заставодавця, відомості про обтяження рухомого майна 

(у тому числі майнових прав на грошові кошти) вносяться до Державного реєстру обтяжень рухомого майна 

на підставі відповідної заяви Заставодержателя. 

5.12. Підписанням цієї Заяви Заставодавець свідчить, що на момент підписання цієї Заяви та укладення 

Кредитного договору, Договору застави, на умовах цієї Заяви та ДКБО: 

(у разі, якщо Заставодавець не проживає однією сім’єю з жодною особою, без реєстрації 

шлюбу/неодружений/незаміжня) 

 Він (Вона) не проживає однією сім’єю з жодною особою/неодружений (-а) і немає осіб, які б стверджували 

наявність такого факту та заявляли свої права на майно Клієнта, як Заставодавця (в тому числі Предмет 

застави), яке набуте ними за час спільного проживання і належить їм на праві спільної сумісної власності, 

та заперечували б право Заставодавця одноособово на власний розсуд укласти цей Договір застави.  

(у разі, якщо Заставодавець проживає однією сім’єю з відповідною особою без реєстрації шлюбу 

/одружений) 
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 Договір застави, на умовах наведених в цій Заяві та ДКБО, укладений в інтересах сім’ї Заставодавця; 

 Особа, з якою Заставодавець проживає сім’єю без реєстрації шлюбу/чоловік/дружина Заставодавця, 

згоден/згодна з укладанням цього Договору застави, його умовами та з передачею Предмета застави в 

заставу Заставодержателю на умовах цього Договору застави, в якості забезпечення виконання 

зобов’язання за Кредитним договором, укладеним на умовах цієї Заяви та ДКБО. 

 надає свою згоду на отримання Заставодержателем інформації з Державного реєстру актів цивільного 

стану громадян у порядку та обсязі, встановленому Міністерством юстиції України. 

6. ІНШІ УМОВИ  

6.1. Ця Заява складена в простій письмовій формі у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із 

сторін, - один примірник – для Банку, другий примірник – для Клієнта. 

6.2. Шляхом підписання цієї Заяви, Сторони підтверджують укладення Кредитного договору та Договору 

застави. 

6.3. Інші умови Кредитного договору та Договору застави, в тому числі порядок внесення змін до них, 

визначаються в ДКБО, а їх відсутність в цій Заяві не є підставою для визнання Кредитного договору 

та/або Договору застави та/або їх частин недійсним чи нікчемним, оскільки ця Заява є складовою 

частиною ДКБО. 

6.4. Всі терміни та скорочення, що вказані за текстом цієї Заяви, вживаються в значеннях, визначених ДКБО, з 

яким Клієнт ознайомився на момент підписання цієї Заяви. 

6.5. Примірник цієї Заяви Клієнтом отримано, про що Клієнт на підтвердження поставив підпис на цій Заяві. 

6.6. Витрати, пов’язані з укладанням та виконанням Кредитного договору та Договору застави, здійснюються 

за рахунок Клієнта. 

6.7. Позичальник погоджується з тим, що у випадку не встановлення Кредиту, сплачена Клієнтом комісійна 

винагорода за реєстрацію обтяження Предмета застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

відповідно до Тарифів Банку, поверненню не підлягає. 

6.8. Клієнт, шляхом підписання цієї Заяви, запевняє, що інформація про нього, в тому числі щодо його 

належності/неналежності до Політично значущих осіб*/ близьких або пов’язаних осіб до Політично 

значущих осіб/Пов’язаних з Банком осіб, яка надавалась Клієнтом на момент підписання Заяви про 

приєднання до ДКБО, є дійсною на момент підписання цієї Заяви та Клієнт підтверджує надані ним в 

момент підписання Заяви про приєднання до ДКБО засвідчення та гарантії. 

*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). 

7. ВІДОМОСТІ ПРО 

КЛІЄНТА 

(ПОЗИЧАЛЬНИКА/ 

ЗАСТАВОДАВЦЯ): 

7.1. Прізвище, ім’я, по 

батькові: 

 

7.2. Адреса постійного місця 

проживання/ місця 

реєстрації: 

 

7.3. Реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків у ДРФОПП: 

 

7.4. ПІДПИС КЛІЄНТА, 

ДАТА: 

 

 

Підпис:  Дата: 

∟∟ дд  ∟∟ мм 

∟∟∟∟ рр 

8. ВІДОМОСТІ ЩОДО 

УПОВНОВАЖЕНОЇ 

ОСОБИ  

АТ «ОЩАДБАНК» 

 

8.1. Прізвище, ім’я, по 

батькові: 

 

8.2. який/яка діє на підставі 

(довіреності, (№, дата, видана) 

 

 

8.3. Підпис уповноваженої 

особи Банку:  

 

 

______________________ (підпис)         м.п.                 

8.4. Дата підписання Заяви 

уповноваженою особою 

Банку:  

 

∟∟ дд  ∟∟ мм ∟∟∟∟ рр      

 

 

 


