
Додаток №65 
 

Заява про приєднання 

до Договору  

про обслуговування рахунку в цінних паперах на умовах ст.634 ЦК України 
Application of joining 

 to the Agreement of Account in securities service on 624 Ukraine Civil Code Article terms 

 

м. Дніпро/Dnipro city 

Депонент: 

_____________________________________________________ 

(повне найменування), ______________ (ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ), ____________________ (місцезнаходження), в особі 

______________________ (посада, прізвище, ім’я, по-батькові 

уповноваженої особи), ___________________________, що діє на 

підставі ________________ (документ, що підтверджує 

повноваження особи, яка підписує Заяву) шляхом підписанням цієї 

Заяви підтверджує наступне: 

The depositor:  

_____________________________________________________ (full 

name), ______________ (identification code), ____________________ 
(location), in the person ______________________ (position, surname, 

name, patronymic (if any) of the authorized person), 

___________________________, acting on the basis 
________________ (document, which confirms the authority of the 

person signing the Application) by signing this Application confirms the 

following: 

1. Депонент на умовах ст. 634 Цивільного кодексу України 
приєднується до умов Договору про обслуговування рахунку в 

цінних паперах, далі за текстом Договір, умови якого розміщені на 
веб-сайті  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – Депозитарна установа) 

www.privatbank.ua, приймає на себе зобов’язання, передбачені цим 
Договором в цілому, і гарантує належне виконання обов’язків 

Депонента по Договору.  

1. A depositor under the conditions of Art. 634 of the Civil Code of 
Ukraine joins the terms of the Agreement on servicing an account in 

securities, hereinafter referred to as the Agreement, the terms of which 
are placed on the website of the JOINT STOCK COMMERCIAL 

BANK "PRIVATBANK" (hereinafter referred to as the Depositary 

institution) www.privatbank.ua, assumes the obligation The obligations 
stipulated by this Agreement as a whole, and ensures proper 

performance of the obligations of the Depositor under the Contract. 

2. Підписуючи цю Заяву, Депонент гарантує, що приєднання до 
Договору не позбавляє його прав, якими Депонент володів до 

приєднання до Договору, а Договір не містить положень, явно 

обтяжуючих Депонента. 

2. By signing this Application, the Depositor shall ensure that joining the 
Agreement does not deprive him of the rights that the Depositor 

possessed prior to joining the Agreement, and the Contract does not 

contain provisions that clearly obstruct the Depositor. 

3. Депонент ознайомлений з умовами Договору та Заяви, а також 

отримав належним чином засвідчений примірник цієї Заяви. 
3. The Depositor is familiar with the terms of the Agreement and the 

Application, and has also received a duly certified copy of this 
Application. 

4.  Депонент ознайомлений з інформацією про фінансову послугу 

згідно з частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

розміщеною на  веб-сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»  www.privatbank.ua 

4. The depositor is acquainted with information about financial service 

in accordance with part two of Article 12 of the Law of Ukraine "On 
Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets" 

posted on the website of JOINT STOCK COMPANY OF 

COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK" www.privatbank.ua  

5. Виконання платіжних операцій та порядок розрахунків: 

5.1.  Депонент підписуючи цю Заявку (далі також цей Договір),  
надає Депозитарній установі згоду на виконання дебетових 

переказів, шляхом виконання Депозитарною установою відповідних 

платіжних інструкцій на умовах визначених Договором.  
По дебетовим переказам згода Депонента на виконання 

Депозитарною установою платіжних операцій, пов’язаних між 

собою спільними ознаками, зі сплати платежів за послуги 

Депозитарної установи та виконання зобов'язань за іншими 

платежами за цим Договором, надається шляхом підписання цього 

Договору та у подальшому не потребує надання згоди на 
проведення таких операцій.  Всі подальші платежі за такими 

переказами є акцептованими.  

5.2.  Сторони узгодили, що виконання Депонентом зобов'язань щодо 
сплати за послуги Депозитарної установи та за іншими платежами 

за цим Договором може здійснюватися шляхом ініціювання 

Депозитарною установою дебетового переказу з усіх поточних 
(грошових) рахунків Депонента в терміни та в межах сум, що 

підлягають сплаті Депозитарній установі згідно з цим Договором 

та/або у разі прострочення таких платежів. 
Підписанням цього Договору, Депонент надає свою згоду на 

проведення Депозитарною установою дебетових переказів зі сплати 

вказаних вище платежів з усіх поточних (грошових) рахунків 
Депонента, відкритих в установах АТ КБ 

«ПриватБанк»/Депозитарної установи, а також тих, що будуть 

відкриті в майбутньому, у валюті відповідного зобов’язання за цим 
Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Депозитарній 

установі згідно з цим Договором. 

У випадку, якщо валюта на рахунках Депонента, що відкриті в 
установах АТ КБ «ПриватБанк»/Депозитарної установи та з яких 

Депозитарна установа здійснює дебетовий переказ, є відмінною від 

валюти виконання відповідного зобов’язання за цим Договором, 
Депонент цим надає свою згоду на проведення Депозитарною 

установою дебетових переказів коштів у розмірі, еквівалентному 

5. Execution of payment transactions and settlement procedure: 

5.1. The Depositor, by signing this Application (hereinafter also this 
Agreement), gives the Depository Institution consent to perform debit 

transfers, through the Depository Institution's execution of relevant 

payment instructions under the conditions specified in the Agreement. 
In the case of debit transfers, the Depositor's consent to the performance 

by the Depository Institution of payment operations related to each other 

by common features, to the payment of payments for the services of the 

Depository Institution and the fulfillment of obligations for other 

payments under this Agreement, is granted by signing this Agreement 

and does not need to be given in the future consent to conduct such 
operations. All subsequent payments for such transfers are accepted. 

5.2. The parties agreed that the Depositor's fulfillment of its obligations 

to pay for the services of the Depository Institution and other payments 
under this Agreement can be carried out by the Depository Institution 

initiating a debit transfer from all current (cash) accounts of the 

Depositor within the terms and within the limits of the amounts payable 
to the Depository Institution in accordance with this Agreement and/or in 

case of delay of such payments. 

By signing this Agreement, the Depositor gives his consent for the 
Depository Institution to carry out debit transfers for the payment of the 

above-mentioned payments from all current (cash) accounts of the 

Depositor, opened in JSC CB "PrivatBank" institutions/Depository 
Institution, as well as those that will be opened in the future, in the 

currency of the corresponding obligation under this Agreement, within 

the limits of the amounts payable to the Depository Institution in 
accordance with this Agreement. 

In the event that the currency of the Depositor's accounts opened in JSC 

CB "PrivatBank" institutions/Depository Institution and from which the 
Depository Institution makes a debit transfer is different from the 

currency of the fulfillment of the corresponding obligation under this 

Agreement, the Depositor hereby gives his consent to Depository 
institution of debit transfers of funds in the amount equivalent to the 

amount owed in the currency of the obligation. 

http://www.privatbank.ua/
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сумі заборгованості у валюті зобов’язання. 
Депозитарною установою здійснюється обмін валюти за офіційним 

курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим НБУ на дату 

погашення заборгованості або через власну валютну позицію з 
відшкодуванням комісії, встановленої для таких операцій на момент 

її здійснення. 

Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що 
розміщені на депозитному рахунку Депонента, Депозитарна 

установа має право в односторонньому порядку достроково 

розірвати договір депозитного вкладу шляхом письмового 
повідомлення Депонента із зазначенням дати розірвання 

депозитного договору. 

Дебетовий переказ на сплату платежів Депонента за цим Договором 
здійснюється як за рахунок власних коштів Депонента, так і за 

рахунок кредитних коштів Депозитарної установи. 

Сторони узгодили, що: 
- згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної 

операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості Депонента за цим 

Договором, інших зобов’язань  визначених у тарифах Депозитарної 
установи та договорами укладеними з Депонентом та платіжною 

інструкцією на дату виконання платіжної операції.  

5.3. Форма та порядок надання розпорядження Депонента (як 
платника) про відкликання згоди на виконання платіжної операції. 

5.3.1. Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних 

між собою спільними ознаками) може бути відкликана Депонентом 
у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності 

платіжної інструкції відповідно до Закону України «Про платіжні 

послуги», крім платіжних операцій, пов’язаних з виконанням 
Депонентом зобов’язань перед Депозитарною установою, в тому 

числі за цим Договором. Відкликання Депонентом згоди на 

виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою 
спільними ознаками), що надана за цим Договором або будь-яким 

іншим договором, в т.ч. кредитним, укладеним між Депонентом та 

Депозитарною установою, за яким у Депонента існують 
зобов’язання перед Депозитарною установою, можливо виключно 

за умови припинення зобов’язань Депонента перед Депозитарною 

установою за таким договором, якщо інше прямо не передбачено 

умовами такого договору. 

Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між 
собою спільними ознаками) відкликається Депонентом (далі також 

Клієнтом) шляхом направлення ним письмового розпорядження про 

відкликання згоди на виконання платіжної операції визнаною в 
Україні кур'єрською службою (цінним листом з описом вкладеного) 

або вручатися особисто на адресу вул. Набережна Перемоги, 30, м. 

Дніпро, 49094, Україна, згідно наступної форми: 

Розпорядження 

платника про відкликання згоди на виконання платіжної операції 
Клієнт (платник): ________(ПІБ/Найменування) 

РНОКПП/Ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ Клієнта 

(платника):_____________ 
Номер рахунку Клієнта (платника) ______________________ 

  

Цим Розпорядженням Клієнт відкликає надану Банку згоду на 
виконання платіжної операції, по рахунку 

№__________________(вказати реквізити рахунку), що ініційована 

згідно договору №___ від ____________ (вказати реквізити 
договору), укладеного між Банком та Клієнтом, за яким дата та сума 

ініціювання платежу/ першого платежу для операцій, пов'язаних 

між собою спільними ознаками, _________________  (вказати дату 
та суму ініціювання першого платежу) 

  

__________(дата)                           _______________ (підпис 
уповноваженої особи Клієнта та печатка за наявності) 
 

* Всі реквізити Розпорядження підлягають обов'язковому 

заповненню. 

Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між 

собою спільними ознаками), яка не пов'язана із виконанням 
Депонентом зобов’язань перед Депозитарною установою, 

відкликається шляхом подачі такої форми у електронному вигляді у 

Системі "Приват24/Приват24 для бізнесу" та підписання її 

Депонентом шляхом накладення КЕП, якщо таке відкликання згоди 

передбачено умовами відповідного договору. 
5.3.2. У випадку отримання Депозитарною установою від 

Депонента (як платника) розпорядження про відкликання згоди на 

виконання платіжної операції, яка (згода) надана за цим Договором, 
до моменту припинення зобов’язань Депонента перед 

Депозитарною установою за цим Договором, Депозитарна установа, 

на свій розсуд, має право: 
- вимагати від Депонента повного дострокового виконання 

The depository institution carries out currency exchange at the official 
exchange rate of the hryvnia against foreign currencies, established by 

the NBU on the date of repayment of the debt or through its own 

currency position with reimbursement of the commission established for 
such operations at the time of its execution. 

In order to carry out a debit transfer at the expense of the funds placed 

on the Depositor's deposit account, the Depository Institution has the 
right to unilaterally terminate the deposit agreement early by means of a 

written notice to the Depositor indicating the date of termination of the 

deposit agreement. 
A debit transfer for the payment of the Depositor's payments under this 

Agreement is carried out both at the expense of the Depositor's own 

funds and at the expense of the Depositary Institution's credit funds. 
The parties agreed that: 

- the consent given in this Agreement contains the exact amount of the 

payment transaction, which is equal to the amount of payment of the 
Depositor's debt under this Agreement, other obligations defined in the 

tariffs of the Depository Institution and contracts concluded with the 

Depositor and the payment instruction on the date of execution of the 
payment transaction. 

5.3. The form and procedure for issuing the order of the Depositor (as 

the payer) to withdraw consent to the execution of a payment 
transaction. 

5.3.1. Consent to perform a payment operation (operations connected by 

common features) may be revoked by the Depositor at any time, but no 
later than the moment of irrevocability of the payment instruction in 

accordance with the Law of Ukraine "On Payment Services", except for 

payment operations related to related to the Depositor's performance of 
obligations to the Depositary Institution, including under this 

Agreement. Withdrawal by the Depositor of the consent to perform a 

payment transaction (transactions connected by common features) given 
under this Agreement or any other agreement, including a credit 

agreement concluded between the Depositor and the Depository 

Institution, under which the Depositor has obligations to the Depository 
Institution, is possible only on the condition that the Depositor's 

obligations to the Depository Institution are terminated under such an 

agreement, unless otherwise expressly provided by the terms of such an 

agreement. 

Consent to perform a payment transaction (operations related to each 
other by common features) is revoked by the Depositor (hereinafter also 

the Client) by sending him a written order to withdraw consent to 

perform a payment transaction by a courier service recognized in 
Ukraine (by a valuable letter with a description of the attachment) or to 

be delivered personally to the address of st. Naberezhna Peremohy, 30, 

Dnipro, 49094, Ukraine, according to the following form: 
_________________________________________________________ 

Order 

of the payer on withdrawal of consent to perform a payment transaction 
Client (payer): ________(Name/Name) 

RNOKPP/Identification code/EDRPOU code of the Client 

(payer):_____________ 
Account number of the Client (payer) ______________________ 

  

By this Order, the Client revokes the consent given to the Bank for the 
execution of a payment transaction, on account No. 

__________________ (indicate the details of the account), which was 

initiated in accordance with the contract No. of the first payment for 
operations related by common features, _________________ (indicate 

the date and amount of initiation of the first payment) 

  

__________(date) _______________ (signature of the authorized person 

of the Client and seal if available) 

 
* All details of the Order must be filled in. 

 

Consent to perform a payment operation (operations connected by 
common features) that is not related to the Depositor's performance of 

obligations to the Depository Institution is revoked by submitting such a 

form electronically in the "Privat24/Privat24 for Business" System and 
its signing by the Depositor by imposing a CEP, if such withdrawal of 

consent is provided for by the terms of the relevant contract. 

5.3.2. In the event that the Depository Institution receives from the 

Depositor (as the payer) an order to withdraw the consent to perform a 

payment transaction, which (consent) was granted under this Agreement, 

until the Depositor's obligations to the Depository Institution under this 
Agreement are terminated, the Depository Institution, at its discretion, 

has a right: 

- demand from the Depositor full early fulfillment of obligations under 
this Agreement, and/or 

- stop providing services under this Agreement. 

 



зобов’язань за цим Договором, та/або 
- зупинити надання послуг за цим Договором. 

 

6. Депонент приєднується до Договору на строк 
______________________ і може відмовитися від його виконання на 

умовах, визначених Договором. 

6. The depositor shall accede to the Agreement for the term 
______________________ and may refuse to execute it on the terms 

specified in the Contract. 

7. З усіх питань, не врегульованих Договором та цією Заявою, 
Депонент керується чинним законодавством України. 

7. For all issues not regulated by the Agreement and this Statement, the 
Depositor shall be governed by the current legislation of Ukraine. 

8. Цю Заяву підписано Депонентом в двох примірниках, один 
примірник – для Депонента, другий примірник залишається у 

Депозитарної установи. 

8. This Application is signed by the Depositor in duplicate, one copy for 
the Depositor, and the second copy remains with the Depositary 

institution. 

 
 

                                                 ________ 

(депонент/уповноважена 
особа)/(depositor/authorized person) 

 

________                                       

(підпис)/(signature) 

 

__________________________________ 

(П.І.Б. депонента/уповноваженої 
особи)/(initials of depositor/authorized person) 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ/ 

Marks by the Depository institution 
 

Заява №/Application No.  

Дата заяви/Application date   

№ рахунку у цінних паперах/Securities account number  

Дата відкриття рахунку у цінних паперах/Date of opening a 
securities account  

 

Відповідальна особа/Responsible person  

 
____________________                _______________ 

(ПІБ, посада)/Initials, position     М.П.  (підпис)/Seal, signature  

 



Додаток №66 
 

Заява про приєднання 

до Договору  

про обслуговування рахунку в цінних паперах на умовах ст.634 ЦК України 
Application of joining 

 to the Agreement of Account in securities service on 624 Ukraine Civil Code Article terms 

 

м. Дніпро/Dnipro city 

Депонент: 

_____________________________________________________ 

(повне найменування), ______________ (ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ), ____________________ (місцезнаходження), в особі 

______________________ (посада, прізвище, ім’я, по-батькові 

уповноваженої особи), ___________________________, що діє на 

підставі ________________ (документ, що підтверджує 

повноваження особи, яка підписує Заяву) шляхом підписанням цієї 

Заяви підтверджує наступне: 

The depositor:  

_____________________________________________________ (full 

name), ______________ (identification code), ____________________ 
(location), in the person ______________________ (position, surname, 

name, patronymic (if any) of the authorized person), 

___________________________, acting on the basis ________________ 
(document, which confirms the authority of the person signing the 

Application) by signing this Application confirms the following: 

1. Депонент на умовах ст. 634 Цивільного кодексу України 
приєднується до умов Договору про обслуговування рахунку в 

цінних паперах, далі за текстом Договір, умови якого розміщені на 
веб-сайті  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – Депозитарна установа) 

www.privatbank.ua, приймає на себе зобов’язання, передбачені цим 
Договором в цілому, і гарантує належне виконання обов’язків 

Депонента по Договору.  

1. A depositor under the conditions of Art. 634 of the Civil Code of 
Ukraine joins the terms of the Agreement on servicing an account in 

securities, hereinafter referred to as the Agreement, the terms of which are 
placed on the website of the JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 

"PRIVATBANK" (hereinafter referred to as the Depositary institution) 

www.privatbank.ua, assumes the obligation The obligations stipulated by 
this Agreement as a whole, and ensures proper performance of the 

obligations of the Depositor under the Contract. 

2. Підписуючи цю Заяву, Депонент гарантує, що приєднання до 
Договору не позбавляє його прав, якими Депонент володів до 

приєднання до Договору, а Договір не містить положень, явно 

обтяжуючих Депонента. 

2. By signing this Application, the Depositor shall ensure that joining the 
Agreement does not deprive him of the rights that the Depositor 

possessed prior to joining the Agreement, and the Contract does not 

contain provisions that clearly obstruct the Depositor. 

3. Депонент ознайомлений з умовами Договору та Заяви, а також 

отримав належним чином засвідчений примірник цієї Заяви. 
3. The Depositor is familiar with the terms of the Agreement and the 

Application, and has also received a duly certified copy of this 
Application. 

4.  Депонент ознайомлений з інформацією про фінансову послугу 

згідно з частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

розміщеною на  веб-сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»  www.privatbank.ua 

4. The depositor is acquainted with information about financial service in 

accordance with part two of Article 12 of the Law of Ukraine "On 
Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets" 

posted on the website of JOINT STOCK COMPANY OF 

COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK" www.privatbank.ua  

5. Виконання платіжних операцій та порядок розрахунків: 

5.1.  Депонент підписуючи цю Заявку (далі також цей Договір),  
надає Депозитарній установі згоду на виконання дебетових 

переказів, шляхом виконання Депозитарною установою відповідних 

платіжних інструкцій на умовах визначених Договором.  
По дебетовим переказам згода Депонента на виконання 

Депозитарною установою платіжних операцій, пов’язаних між 

собою спільними ознаками, зі сплати платежів за послуги 

Депозитарної установи та виконання зобов'язань за іншими 

платежами за цим Договором, надається шляхом підписання цього 

Договору та у подальшому не потребує надання згоди на 
проведення таких операцій.  Всі подальші платежі за такими 

переказами є акцептованими.  

5.2.  Сторони узгодили, що виконання Депонентом зобов'язань щодо 
сплати за послуги Депозитарної установи та за іншими платежами 

за цим Договором може здійснюватися шляхом ініціювання 

Депозитарною установою дебетового переказу з усіх поточних 
(грошових) рахунків Депонента в терміни та в межах сум, що 

підлягають сплаті Депозитарній установі згідно з цим Договором 

та/або у разі прострочення таких платежів. 
Підписанням цього Договору, Депонент надає свою згоду на 

проведення Депозитарною установою дебетових переказів зі сплати 

вказаних вище платежів з усіх поточних (грошових) рахунків 
Депонента, відкритих в установах АТ КБ 

«ПриватБанк»/Депозитарної установи, а також тих, що будуть 

відкриті в майбутньому, у валюті відповідного зобов’язання за цим 
Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Депозитарній 

установі згідно з цим Договором. 

У випадку, якщо валюта на рахунках Депонента, що відкриті в 
установах АТ КБ «ПриватБанк»/Депозитарної установи та з яких 

Депозитарна установа здійснює дебетовий переказ, є відмінною від 

валюти виконання відповідного зобов’язання за цим Договором, 
Депонент цим надає свою згоду на проведення Депозитарною 

установою дебетових переказів коштів у розмірі, еквівалентному 

5. Execution of payment transactions and settlement procedure: 

5.1. The Depositor, by signing this Application (hereinafter also this 
Agreement), gives the Depository Institution consent to perform debit 

transfers, through the Depository Institution's execution of relevant 

payment instructions under the conditions specified in the Agreement. 
In the case of debit transfers, the Depositor's consent to the performance 

by the Depository Institution of payment operations related to each other 

by common features, to the payment of payments for the services of the 

Depository Institution and the fulfillment of obligations for other 

payments under this Agreement, is granted by signing this Agreement and 

does not need to be given in the future consent to conduct such 
operations. All subsequent payments for such transfers are accepted. 

5.2. The parties agreed that the Depositor's fulfillment of its obligations to 

pay for the services of the Depository Institution and other payments 
under this Agreement can be carried out by the Depository Institution 

initiating a debit transfer from all current (cash) accounts of the Depositor 

within the terms and within the limits of the amounts payable to the 
Depository Institution in accordance with this Agreement and/or in case 

of delay of such payments. 

By signing this Agreement, the Depositor gives his consent for the 
Depository Institution to carry out debit transfers for the payment of the 

above-mentioned payments from all current (cash) accounts of the 

Depositor, opened in JSC CB "PrivatBank" institutions/Depository 
Institution, as well as those that will be opened in the future, in the 

currency of the corresponding obligation under this Agreement, within the 

limits of the amounts payable to the Depository Institution in accordance 
with this Agreement. 

In the event that the currency of the Depositor's accounts opened in JSC 

CB "PrivatBank" institutions/Depository Institution and from which the 
Depository Institution makes a debit transfer is different from the 

currency of the fulfillment of the corresponding obligation under this 

Agreement, the Depositor hereby gives his consent to Depository 
institution of debit transfers of funds in the amount equivalent to the 

amount owed in the currency of the obligation. 

http://www.privatbank.ua/
http://www.privatbank.ua/
http://www.privatbank.ua/
http://www.privatbank.ua/
http://www.privatbank.ua/
http://www.privatbank.ua/


сумі заборгованості у валюті зобов’язання. 
Депозитарною установою здійснюється обмін валюти за офіційним 

курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим НБУ на дату 

погашення заборгованості або через власну валютну позицію з 
відшкодуванням комісії, встановленої для таких операцій на момент 

її здійснення. 

Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що 
розміщені на депозитному рахунку Депонента, Депозитарна 

установа має право в односторонньому порядку достроково 

розірвати договір депозитного вкладу шляхом письмового 
повідомлення Депонента із зазначенням дати розірвання 

депозитного договору. 

Дебетовий переказ на сплату платежів Депонента за цим Договором 
здійснюється як за рахунок власних коштів Депонента, так і за 

рахунок кредитних коштів Депозитарної установи. 

Сторони узгодили, що: 
- згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної 

операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості Депонента за цим 

Договором, інших зобов’язань  визначених у тарифах Депозитарної 
установи та договорами укладеними з Депонентом та платіжною 

інструкцією на дату виконання платіжної операції.  

5.3. Форма та порядок надання розпорядження Депонента (як 
платника) про відкликання згоди на виконання платіжної операції. 

5.3.1. Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних 

між собою спільними ознаками) може бути відкликана Депонентом 
у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності 

платіжної інструкції відповідно до Закону України «Про платіжні 

послуги», крім платіжних операцій, пов’язаних з виконанням 
Депонентом зобов’язань перед Депозитарною установою, в тому 

числі за цим Договором. Відкликання Депонентом згоди на 

виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою 
спільними ознаками), що надана за цим Договором або будь-яким 

іншим договором, в т.ч. кредитним, укладеним між Депонентом та 

Депозитарною установою, за яким у Депонента існують 
зобов’язання перед Депозитарною установою, можливо виключно 

за умови припинення зобов’язань Депонента перед Депозитарною 

установою за таким договором, якщо інше прямо не передбачено 

умовами такого договору. 

Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між 
собою спільними ознаками) відкликається Депонентом (далі також 

Клієнтом) шляхом направлення ним письмового розпорядження про 

відкликання згоди на виконання платіжної операції визнаною в 
Україні кур'єрською службою (цінним листом з описом вкладеного) 

або вручатися особисто на адресу вул. Набережна Перемоги, 30, м. 

Дніпро, 49094, Україна, згідно наступної форми: 
 

Розпорядження 

платника про відкликання згоди на виконання платіжної операції 

Клієнт (платник): ________(ПІБ/Найменування) 

РНОКПП/Ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ Клієнта 
(платника):_____________ 

Номер рахунку Клієнта (платника) ______________________ 

  
Цим Розпорядженням Клієнт відкликає надану Банку згоду на 

виконання платіжної операції, по рахунку 

№__________________(вказати реквізити рахунку), що ініційована 
згідно договору №___ від ____________ (вказати реквізити 

договору), укладеного між Банком та Клієнтом, за яким дата та сума 

ініціювання платежу/ першого платежу для операцій, пов'язаних 
між собою спільними ознаками, _________________  (вказати дату 

та суму ініціювання першого платежу) 

  
__________(дата)                           _______________ (підпис 

уповноваженої особи Клієнта та печатка за наявності) 
 

* Всі реквізити Розпорядження підлягають обов'язковому 

заповненню. 

Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між 
собою спільними ознаками), яка не пов'язана із виконанням 

Депонентом зобов’язань перед Депозитарною установою, 

відкликається шляхом подачі такої форми у електронному вигляді у 

Системі "Приват24/Приват24 для бізнесу" та підписання її 

Депонентом шляхом накладення КЕП, якщо таке відкликання згоди 
передбачено умовами відповідного договору. 

 

5.3.2. У випадку отримання Депозитарною установою від 
Депонента (як платника) розпорядження про відкликання згоди на 

виконання платіжної операції, яка (згода) надана за цим Договором, 

до моменту припинення зобов’язань Депонента перед 
Депозитарною установою за цим Договором, Депозитарна установа, 

The depository institution carries out currency exchange at the official 
exchange rate of the hryvnia against foreign currencies, established by the 

NBU on the date of repayment of the debt or through its own currency 

position with reimbursement of the commission established for such 
operations at the time of its execution. 

In order to carry out a debit transfer at the expense of the funds placed on 

the Depositor's deposit account, the Depository Institution has the right to 
unilaterally terminate the deposit agreement early by means of a written 

notice to the Depositor indicating the date of termination of the deposit 

agreement. 
A debit transfer for the payment of the Depositor's payments under this 

Agreement is carried out both at the expense of the Depositor's own funds 

and at the expense of the Depositary Institution's credit funds. 
The parties agreed that: 

- the consent given in this Agreement contains the exact amount of the 

payment transaction, which is equal to the amount of payment of the 
Depositor's debt under this Agreement, other obligations defined in the 

tariffs of the Depository Institution and contracts concluded with the 

Depositor and the payment instruction on the date of execution of the 
payment transaction. 

5.3. The form and procedure for issuing the order of the Depositor (as the 

payer) to withdraw consent to the execution of a payment transaction. 
5.3.1. Consent to perform a payment operation (operations connected by 

common features) may be revoked by the Depositor at any time, but no 

later than the moment of irrevocability of the payment instruction in 
accordance with the Law of Ukraine "On Payment Services", except for 

payment operations related to related to the Depositor's performance of 

obligations to the Depositary Institution, including under this Agreement. 
Withdrawal by the Depositor of the consent to perform a payment 

transaction (transactions connected by common features) given under this 

Agreement or any other agreement, including a credit agreement 
concluded between the Depositor and the Depository Institution, under 

which the Depositor has obligations to the Depository Institution, is 

possible only on the condition that the Depositor's obligations to the 
Depository Institution are terminated under such an agreement, unless 

otherwise expressly provided by the terms of such an agreement. 

Consent to perform a payment transaction (operations related to each 

other by common features) is revoked by the Depositor (hereinafter also 

the Client) by sending him a written order to withdraw consent to perform 
a payment transaction by a courier service recognized in Ukraine (by a 

valuable letter with a description of the attachment) or to be delivered 

personally to the address of st. Naberezhna Peremohy, 30, Dnipro, 49094, 
Ukraine, according to the following form: 

 

 
___________________________________________________________ 

Order 

of the payer on withdrawal of consent to perform a payment transaction 
Client (payer): ________(Name/Name) 

RNOKPP/Identification code/EDRPOU code of the Client 

(payer):_____________ 
Account number of the Client (payer) ______________________ 

  

By this Order, the Client revokes the consent given to the Bank for the 
execution of a payment transaction, on account No. 

__________________ (indicate the details of the account), which was 

initiated in accordance with the contract No. of the first payment for 
operations related by common features, _________________ (indicate the 

date and amount of initiation of the first payment) 

  

__________(date) _______________ (signature of the authorized person 

of the Client and seal if available) 

 
* All details of the Order must be filled in. 

 

Consent to perform a payment operation (operations connected by 
common features) that is not related to the Depositor's performance of 

obligations to the Depository Institution is revoked by submitting such a 

form electronically in the "Privat24/Privat24 for Business" System and its 
signing by the Depositor by imposing a CEP, if such withdrawal of 

consent is provided for by the terms of the relevant contract. 

 

 

 

 
5.3.2. In the event that the Depository Institution receives from the 

Depositor (as the payer) an order to withdraw the consent to perform a 

payment transaction, which (consent) was granted under this Agreement, 
until the Depositor's obligations to the Depository Institution under this 

Agreement are terminated, the Depository Institution, at its discretion, has 

a right: 



на свій розсуд, має право: 
- вимагати від Депонента повного дострокового виконання 

зобов’язань за цим Договором, та/або 

- зупинити надання послуг за цим Договором. 
 

6. Депонент приєднується до Договору на строк _________________ 

і може відмовитися від його виконання на умовах, визначених 
Договором. 

- demand from the Depositor full early fulfillment of obligations under 
this Agreement, and/or 

- stop providing services under this Agreement. 

 
 

6. The depositor shall accede to the Agreement for the term 

______________________ and may refuse to execute it on the terms 
specified in the Contract. 

7. З усіх питань, не врегульованих Договором та цією Заявою, 

Депонент керується чинним законодавством України. 
7. For all issues not regulated by the Agreement and this Statement, the 

Depositor shall be governed by the current legislation of Ukraine. 

8. Цю Заяву підписано Депонентом в двох примірниках, один 

примірник – для Депонента, другий примірник залишається у 
Депозитарної установи. 

8. This Application is signed by the Depositor in duplicate, one copy for 

the Depositor, and the second copy remains with the Depositary 
institution. 

9. Ця Заява про приєднання №________ від ____________ 20___р. 
разом з умовами Договору про обслуговування рахунку у цінних 

паперах від _______________, розміщеному на веб-сайті 

Депозитарної установи www.privatbank.ua, є новою редакцією 
Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах 

№_________ від __________ 20____р. 

9. This Application for Accession No. ________ of _____________ 20 
___ р. together with the terms of the Agreement on servicing the 

securities account from _______________, placed on the website of the 

Depository Organization www.privatbank.ua, is the new edition of the 
Agreement on servicing an account in securities No. _________ from 

__________ 20 ____ р. 

 
 

                                                  ______ 

(депонент/уповноважена 

особа)/(depositor/authorized person) 

 
________                                       

(підпис)/(signature) 

 
__________________________________ 

(П.І.Б. депонента/уповноваженої особи)/(initials 

of depositor/authorized person) 
 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ/ 

Marks by the Depository institution 
 

Заява №/Application No.  

Дата заяви/Application date   

№ рахунку у цінних паперах/Securities account number  

Дата відкриття рахунку у цінних паперах/Date of opening a 

securities account  
 

Відповідальна особа/Responsible person  

 
____________________                _______________ 

(ПІБ, посада)/Initials, position     М.П.  (підпис)/Seal, signature  

 


