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Затверджено Рішенням Правління  

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  

№ 57 від 18 липня 2018р. 

Вступає в дію «07» серпня 2018р. 

Додаток 4 

до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб  

Умови відкриття та обслуговування депозитних вкладів  та випуску іменних  

ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб 
 

Ці  Умови відкриття та обслуговування депозитних вкладів та випуску іменних ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних 

осіб (далі - Умови), розміщені на сайті Банку https://www.ukrcapital.com.ua та є невід’ємною частиною та додатком до Договору про 
комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, що укладена  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – Банк) та фізичною особою (надалі – Вкладник/Клієнт), що акцептувала умови Публічної 

пропозиції ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних 
осіб. Ці Умови визначають загальні положення щодо розміщення Клієнтами в Банку Депозитів, порядок нарахування процентів на 

Депозити, порядок встановлення розміру процентної ставки, що нараховується на Депозити, права та обов’язки Сторін за 

Договорами, їх відповідальність, а також інші умови Договорів. 
 Заява, підписана Клієнтом та ці Умови складають Договір, який є невід’ємною частиною Договору про комплексне банківське 

обслуговування фізичних осіб. Датою укладення Договору є день отримання Банком належним чином оформленої Клієнтом (або 

його довіреною особою) Заяви (якщо Умовами не передбачено іншу дату). 

1. Визначення термінів 

Банк - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 

Вкладник або Клієнт - фізична особа, яка уклала Договір із Банком. 

Дата внесення або День розміщення - день, в який на Депозитний рахунок зараховуються кошти в сумі не меншій ніж 
мінімальний розмір для відповідного типу Депозиту та не меншій вказаної Вкладником суми при оформленні Заяви. 

Договір - договір банківського вкладу (депозиту), що укладається між Банком та Клієнтом відповідно до цих Умов. 

Депозит або Вклад - грошові кошти у готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які Банк 
прийняв від Вкладника або які надійшли для Вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання (під процент або дохід 

в іншій формі) і підлягають виплаті Вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. 

Депозит на вимогу або Вклад на вимогу - Депозит, розміщений Клієнтом в Банку на умовах видачі на першу вимогу Клієнта 

або здійснення платежів за розпорядженням власника рахунку. 

Депозитний/вкладний рахунок - рахунок, що відкривається Банком на ім’я Клієнта для обліку Депозиту. 

Заява - заява про розміщення Депозиту оформлена та підписана Клієнтом (або його довіреною особою). Заява оформлюється 
за встановленою Банком формою. 

Іменний ощадний (депозитний) сертифікат - цінний папір, який випускається Банком на ім'я Вкладника та підтверджує суму 

Вкладу і права Вкладника на одержання зі спливом установленого строку суми Вкладу та процентів, установлених сертифікатом. 
Придбання сертифікату, отримання Вкладу та процентів за Іменним ощадним (депозитним) сертифікатом здійснюється Вкладником 

(або його довіреною особою) або спадкоємцем на підставі документів, що підтверджують право на спадщину. 

Кінцева дата - день в який Банк повертає Депозит, за умови, що строк залучення Депозиту не пролонгований (не 
продовжений). 

Операційний день - частина календарного дня, протягом якої Банком приймаються від Клієнтів документи на переказ і 

документи на відкликання та протягом якої можна, за наявності такої можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання. 
Тривалість операційного дня встановлюється внутрішніми положеннями Банку. 

Операційний час - частина операційного дня Банку, протягом якої від Клієнтів приймаються документи на переказ і 

документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані Банком протягом цього самого операційного дня. 
Тривалість операційного часу встановлюється внутрішніми положеннями Банку. 

Офіційний сайт Банку - офіційний сайт Банку за електронною адресою https://www.ukrcapital.com.ua.  

Процентний період - період, що починається з того числа попереднього календарного місяця, яке відповідає даті розміщення 
Депозиту та закінчується днем, що передує такому числу (яке відповідає даті розміщення Депозиту) поточного календарного місяця. 

Перший Процентний період починається з дати розміщення Депозиту. У разі закриття Депозитного рахунку протягом Процентного 

періоду такий Процентний період вважається останнім та таким, що закінчився у день, який передує дню закриття Депозитного 
рахунку. 

Сторона - Банк або Клієнт (окремо один від одного). 

Сторони - Банк та Клієнт (разом). 
Строковий депозит або Строковий вклад - Депозит, розміщений Клієнтом в Банку на визначений  Договором термін. 

Строк залучення - період часу, на який Вкладник/Клієнт розміщує Депозит в Банку. 

Умови – ці Умови відкриття та обслуговування депозитних вкладів та випуску іменних ощадних (депозитних) сертифікатів 
фізичних осіб, що розміщені на Офіційному сайті Банку https://www.ukrcapital.com.ua. 

Ставки залучення депозитів фізичних осіб - фінансові та інші умови залучення депозитів від фізичних осіб, затверджені – 
відповідним колегіальним органом Банку та розміщені на Офіційному сайті Банку https://www.ukrcapital.com.ua та на інформаційних 

стендах, що розташовані у приміщенні  Відділення банку. 

Терміни, які вживаються в даних Умовах, але не мають окремого визначення, наданого в межах цих Умов, застосовуються в 
значенні, визначеному в Договорі про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та відповідає визначеним чинним 

законодавством, нормативними документами НБУ. 

2. Порядок розміщення Депозиту 

2.1. У день оформлення/підписання Клієнтом (або його довіреною особою) Договору та, за необхідності, відповідних 

передбачених законодавством України документів та повідомлення Банку інформації про наявність або відсутність у Клієнта статусу 
підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, Банк відкриває Клієнту Депозитний рахунок. 

У випадку наявності у Клієнта статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, видаткові 

операції за відповідним Депозитним рахунком такого Клієнта здійснюються Банком виключно починаючи з дати отримання ним 
документів про взяття Депозитного рахунку на облік в відповідному контролюючому органі. 

2.2. Умови обраного Клієнтом Депозиту зазначаються у Заяві. 

https://www.ukrcapital.com.ua/
https://www.ukrcapital.com.ua/
https://www.ukrcapital.com.ua/
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2.3. Строк, протягом якого Клієнт здійснює внесення/перерахування коштів за Строковим депозитом на Депозитний 

рахунок визначено Договором.  

2.4. Вкладник вносить суму Вкладу на вкладний рахунок, шляхом внесення готівкових коштів на вкладний рахунок через 

касу Банку або шляхом перерахування безготівкових коштів з поточного рахунку/поточного (карткового) рахунку Клієнта на 

вкладний рахунок в т.ч. за допомогою Системи Інтернет - банкінг. 
2.5. Зарахування коштів на Депозитний рахунок здійснюється Банком виключно протягом операційного дня. В разі переказу 

коштів на Депозитний рахунок протягом дня, що не є операційним, вважається, що зарахування коштів на такий Депозитний рахунок 

відбулось наступного операційного дня. 
У випадку, якщо протягом терміну, який визначено Договором, Клієнтом не було здійснено внесення/перерахування коштів за 

Строковим депозитом на Депозитний рахунок, такий Депозитний рахунок закривається. 

2.6 При безготівковому перерахуванні коштів на Депозитний рахунок Клієнт зобов’язаний на дату розміщення Депозиту 
забезпечити наявність на рахунку грошових коштів, не обтяжених публічним та/або приватним обтяженням та щодо яких відсутні 

обмеження щодо розпоряджання ними, в сумі, не меншій, ніж розмір Депозиту, що передбачений у Заяві, якщо інше не визначено 

умовами Договору. Валюта Депозиту та рахунку з якого перераховуються кошти повинні співпадати. 
2.7 Якщо умовами Договору передбачається додаткове внесення коштів на Депозит протягом його строку, кошти можуть 

бути внесені готівкою (через касу Банку) або перераховані безготівково (шляхом переказу з поточного (в т.ч. поточного (карткового)) 

рахунку, відкритого в Банку). Банк має право встановлювати обмеження можливості Вкладника здійснювати додаткове внесення 
коштів на Депозитний рахунок певною сумою. 

2.7.1 Якщо умовами залучення Депозиту не передбачена можливість додаткового внесення коштів на Депозит шляхом 

переказу коштів з рахунків, відкритих в інших банках, то у разі надходження до Банку таких коштів, такі кошти не зараховуються на 
Депозитний рахунок, а підлягають поверненню в строки, передбачені чинним законодавством України. 

2.8 Внесення коштів на Депозитний рахунок підтверджується Договором та одним із документів, вид якого залежить від 

шляху внесення коштів на Депозитний рахунок.  Касовим документом підтверджується внесення коштів через касу Банку, та/або 
випискою за Депозитним рахунком або довідкою про розміщення Депозиту у випадку безготівкового зарахування коштів на Депозит, 

в т.ч. Депозиту, оформленого за допомогою Системи Інтернет-банкінг, іншими шляхами. 

2.9 Касовий документ та/або виписка мають бути підписані працівником Банку та скріплені відбитком печатки (штампу). 
Довідка про розміщення Депозиту може бути підписана працівником Банку та скріплена печаткою (штампом) відповідно до цих 

Умов. 

2.10 При зарахуванні на Депозит Клієнта-нерезидента коштів в національній або іноземній валюті Клієнтом (або його 
довіреною особою) до Банку мають бути надані документи, що підтверджують джерела походження цих коштів відповідно до вимог 

законодавства України. На Депозити, власниками яких є Клієнти - нерезиденти, забороняється зарахування коштів фізичних осіб-

резидентів у готівковій та/або безготівковій формі. 
2.11 За вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть проводитися операції, пов'язані з: 

- відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) - резидента(ів) права вимоги за договором 

банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому випадку кошти з 
вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний/поточний (картковий) рахунок у національній валюті особи (осіб) - 

резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу; 

- реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору 
застави. 

2.12 Особливості зміни режиму Депозитного рахунку. 

Режим функціонування Депозитного рахунку регулюється нормами чинного законодавства України та цих Умов. 
Режим функціонування Депозитного рахунку може змінюватись Банком на підставі наданих Клієнтом документів та/або згідно з 

вимогами чинного законодавства України. Під такою зміною, в т.ч. розуміється зміна режиму функціонування Депозитного рахунку 

фізичної особи - резидента на режим функціонування Депозитного рахунку фізичної особи - нерезидента і навпаки. Зміна режиму 
функціонування Депозитного рахунку не потребує оформлення Клієнтом та Банком будь-яких додаткових документів, здійснюється 

шляхом внесення змін до відповідних параметрів інформаційних систем Банку та вважається погодженою Клієнтом з моменту 

внесення таких змін. Обслуговування Депозитного рахунку згідно з новим (зміненим) режимом його функціонування здійснюється 
Банком з моменту подання Клієнтом документів для внесення змін. 

2.13 Особливості випуску та розміщення Іменного ощадного (депозитного) сертифікату. 

2.13.1 Банк здійснює випуск Іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, які можуть бути номіновані в іноземній валюті 

(долар США/Євро) або національній грошовій одиниці України. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати випускаються з 
встановленням строку обігу таких сертифікатів. Придбати Іменний ощадний (депозитний) сертифікат може Вкладник (або його 

довірена особа), на ім’я якого сертифікат випускається Банком. 

2.13.2 Оформлення депозиту з видачею Іменного ощадного (депозитного) сертифікату здійснюється на підставі  
підписаного Договору та за умови внесення необхідної суми коштів на відповідні рахунки Банку. При оформленні Депозиту з 

видачею бланку ощадного (депозитного) сертифікату Банк випускає та надає Клієнту Іменний ощадний (депозитний) сертифікат. 

Строк обігу Іменного ощадного (депозитного) сертифікату встановлюється з дати його видачі Вкладнику до дати, з якої Вкладник 
отримає право вимоги за Депозитом. 

2.13.3  З метою розміщення Іменного ощадного (депозитного) сертифікату Банк залучає кошти Вкладника або шляхом 

внесення коштів у сумі Депозиту через касу Банку, або шляхом їх перерахування з рахунку Вкладника. Сума залучених коштів має 
відповідати сумі вказаній в Заяві. 

2.13.4 При випуску Сертифікатів Банк може долучити до його реквізитів та умов інші додаткові умови та реквізити, що не 

суперечать законодавчим актам України. 
2.13.5 Після зарахування залучених коштів на відповідні рахунки Банку та підписання всіх необхідних документів, 

Вкладнику передається Іменний ощадний (депозитний) сертифікат. 

2.13.6 У випадку втрати Вкладником оригіналу Сертифікату, можлива видача Банком дублікату сертифікату за умови  
звернення Вкладника до Банку із відповідною заявою (за формою, визначеною Банком) про визнання такого втраченого Сертифікату 

недійсним і про відновлення прав Клієнта на втрачений іменний ощадний (депозитний) сертифікат (далі по тексту – «Заява про 

втрату сертифікату») та сплати комісії Банку згідно з Тарифами. 

2.13.7 Відновлення прав Вкладника на втрачений Сертифікат здійснюється Банком протягом 3 (трьох) банківських днів з 

дати отримання Банком Заяви про втрату сертифікату шляхом надання Банком Клієнту дублікату іменного ощадного (депозитного) 

сертифікату.  
2.13.8 Дублікат Сертифікату передається Банком Вкладнику під підпис (за формою, визначеною Банком). З моменту 

підписання Вкладником  акту приймання-передавання ощадного (депозитного) сертифікату про отримання дублікату, оригінал 

Сертифікату вважається недійсним. В подальшому, при зверненні Вкладника з вимогою до Банку щодо погашення іменного 
ощадного (депозитного) сертифікату, який було втрачено, погашення такого Сертифікату здійснюється проти пред’явлення 

Вкладником до Банку дубліката іменного ощадного (депозитного) сертифікату. 
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2.13.9  Внесення/повернення Вкладу підтверджується випискою Банку, засвідченою штампом Банку та підписом 

уповноваженого працівника Банку.  

У разі внесення грошових коштів в готівковій формі, факт проведення операції підтверджується касовим документом, 

оформленим у відповідності з вимогами чинного законодавства. 

3  Процентна ставка 

3.1 Процентна ставка за Депозитом встановлюється згідно з чинними в Банку на день укладення Договору Умовами 

залучення Депозитів для приватних клієнтів, які розміщуються на Офіційному сайті Банку . Розмір процентної ставки зазначається в 

Заяві. 
3.2 Процентна ставка за Депозитом залежить від типу Депозиту та може бути: фіксованою протягом всього строку Депозиту, 

змінною, або встановлюватись із періодичністю, визначеною цими Умовами та/або в Заяві. 

Банком може встановлюватись процентна ставка, розмір якої залежить від суми, що обліковується на Депозиті. 
3.3 Встановлення процентної ставки за Депозитами. 

3.3.1 За Строковим депозитом, якщо така умова передбачена Заявою, процентна ставка встановлюється (переглядається) з 

періодичністю, визначеною в Заяві (при цьому, якщо Заявою передбачений строк, протягом якого процентна ставка є фіксованою, то 
її подальший перегляд здійснюється наступного дня після закінчення такого строку).  

3.3.2  За Депозитом на вимогу процентна ставка може змінюватись протягом строку залучення Депозиту. 

3.3.2.1 У разі зміни розміру процентної ставки по Депозиту в сторону збільшення, новий розмір процентної ставки 

вважається погодженим Клієнтом. 

3.3.2.2 У випадку зміни розміру процентної ставки по Депозиту на вимогу в сторону зменшення, Банк зобов’язаний 

повідомити про це Клієнта не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати впровадження нового розміру процентної 
ставки, шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах, що розташовані у приміщенні Банку та на 

Офіційному сайті Банку. 

3.3.2.3 Якщо новий розмір процентної ставки не влаштовує Клієнта, він має право – припинити дію Договору та вимагати 
повернення суми Депозиту.  

3.4 Особливості нарахування та сплати процентів за Депозитами. 

3.4.1 Проценти на залишок коштів, які знаходяться на Депозитному рахунку на кінець кожного дня, нараховуються та 
сплачуються Клієнту за ставкою, визначеною відповідно до Заяви та цих Умов. Нарахування та сплата процентів на залишки коштів 

на Депозитному рахунку здійснюється у валюті Депозиту. 

3.4.2 Під час розрахунку процентів не враховується день зарахування коштів на Депозитний рахунок та день списання 
коштів з Депозитного рахунку. 

3.4.3 Враховуючи п.2.5 цих Умов, якщо внесення коштів до Банку в якості нового Депозиту або поповнення раніше 

внесеного Депозиту (додатковий внесок) відбувається протягом не операційного дня, нарахування процентів на такий Депозит або 
додатковий внесок здійснюється з дня, що є наступним за першим операційним днем після дня внесення до Банку Депозиту або 

додаткового внеску відповідно. 

3.4.4 Банк нараховує проценти у розмірі процентної ставки визначеної Договором на фактичну суму Депозиту з 
урахуванням фактичної кількості днів розміщення коштів на Депозитному рахунку. При розрахунку процентів за користування 

Депозитом приймається рік, що містить 365 (366) днів. Проценти на вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження 

коштів у Банк, до дня, який  передує їх поверненню Вкладникові або списанню з рахунка з інших підстав. 
3.4.5 Нарахування процентів по Депозиту здійснюється щомісячно не пізніше останнього робочого дня місяця та в день, що 

передує кінцевій даті Депозиту, враховуючи п. 3.4.3 та п. 3.4.4. цих Умов. 

3.4.6 Банк сплачує (зараховує) на рахунок Клієнта  нараховані проценти по Депозиту в перший робочий день місяця 
наступного за звітним та в день закінчення строку розміщення Депозиту шляхом їх перерахування на  рахунок, зазначений у Заяві.  

3.4.6.1 При цьому Сторони погоджуються, що у зв’язку з наявними технічними можливостями програмного забезпечення 

Банку термін сплати (зарахування) процентів Клієнту, визначений в п. 3.4.6. цих Умов, крім випадку сплати (зарахування) процентів 
у разі закриття Депозитного рахунку, може бути перенесений на інший операційний день (із зміщенням графіку сплати (зарахування) 

процентів в подальшому), але не пізніше ніж на п’ятий операційний день з дати (дня) сплати (зарахування) процентів, визначеної 

(визначеного) в п. 3.4.6. цих Умов. 
3.4.7 У випадку, якщо днем закінчення строку розміщення Депозиту/днем сплати нарахованих процентів є вихідний, 

неробочий або святковий день, виконання Банком своїх зобов’язань по поверненню Депозиту та сплаті нарахованих процентів 

переноситься на перший за ним робочий день Банку, при цьому за ці дні Банк нараховує проценти на Депозит із розрахунку 1% 
річних. 

3.4.8 У випадку додаткового внесення коштів на Депозитний рахунок (включаючи капіталізацію процентів), день такого 
внесення не включається до розрахунку процентів за додатково внесеною сумою. У випадку часткового зняття коштів з Депозитного 

рахунку, проценти за цей день нараховуються тільки на суму залишку Депозиту на Депозитному рахунку після часткового зняття 

коштів. 

3.5 Особливості нарахування та сплати процентів за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами. 

Процентна ставка за Депозитом з видачею Іменного ощадного (депозитного) сертифікату встановлюється згідно з чинними в 
Банку на день укладення Договору умовами залучення Депозитів для приватних клієнтів, які розміщуються на Офіційному сайті 

Банку. Процента ставка є фіксованою на весь строк обігу сертифікату. Розмір процентної ставки зазначається в Заяві. 

Після настання дати погашення Сертифікату подальше нарахування процентів припиняється 
Виплата нарахованих процентів за Вкладом/Сертифікатом здійснюється в день поверненням суми Вкладу по закінченні строку 

обігу Сертифіката шляхом зарахування на поточний/поточний (картковий) рахунок Клієнта в Банку, або шляхом видачі готівкових 

коштів через касу Банку. 
3.6 Оподаткування процентів за Депозитом. 

При нарахуванні процентів за Депозитом Банк за дорученням Вкладника здійснює утримання та перерахуванням передбачених 

чинним законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Вкладнику виплачується сума процентів за 
виключенням утриманих Банком податків та зборів. 

4 Порядок повернення Депозиту 

4.1 Повернення Строкового депозиту. 

4.1.1 Повернення Строкового депозиту проводиться Банком в день закінчення строку його - розміщення, на рахунок, 

відкритий у Банку, який зазначений у Заяві. 

4.1.2 Якщо день повернення Строкового депозиту та/або сплати відсотків, визначений Договором припадає на 
вихідний/святковий день повернення Строкового депозиту та/або сплата відсотків відповідно здійснюється в перший операційний 

день за таким вихідним/святковим днем. 

4.2 Повернення Депозиту на вимогу. 

4.2.1 Повернення Депозиту на вимогу Клієнт ініціює через подання відповідної заяви до Банку. 
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4.2.2 За бажанням Клієнт може ініціювати розміщення нового Депозиту на вимогу, здійснивши внесення коштів на 

Депозитний рахунок у порядку, визначеному в цих Умовах. 

4.2.3 Повернення Депозиту на вимогу здійснюється шляхом перерахування суми Депозиту на рахунок Клієнта, що 

вказаний у Заяві, або шляхом видачі через касу Банку в день ініціювання Клієнтом такого повернення згідно з п.4.2.1 цих Умов. 

Виплата нарахованих процентів при цьому здійснюється, за процентною ставкою, визначеною відповідно до цих Умов, 
шляхом їх зарахування на рахунок Клієнта, зазначений у Заяві, або через касу Банку. 

4.2.4 Якщо за Депозитом на вимогу протягом одного року поспіль Клієнт не здійснював додаткове внесення та/або 

часткове зняття коштів з Депозитного рахунку, Банк має право припинити дію Договору. У такому випадку Клієнт доручає Банку 
перерахувати суму коштів, що знаходиться на Депозитному рахунку, на рахунок Клієнта, вказаний в Заяві, в день, визначений 

Банком як дата припинення дії Договору. Після повернення Клієнту суми Депозиту на вимогу Банк здійснює закриття Депозитного 

рахунку відповідно до чинного законодавства України. 
4.2.5 Грошові кошти, що надійшли на рахунок Клієнта у вигляді суми Депозиту на вимогу та нарахованих процентів, 

повертаються Банком готівкою через касу Банку або в безготівковій формі на зазначений Клієнтом поточний/поточний (картковий) 

рахунок. 
4.3 Погашення іменного ощадного (депозитного) сертифікату.Погашення Банком Іменного ощадного (депозитного) 

сертифікату здійснюється Вкладником на підставі його письмової заяви за умови настання строку вимоги по Вкладу (закінчення 

строку обігу сертифікату) та пред’явлення Вкладником до Банку оригіналу Іменного ощадного (депозитного) сертифікату. При 
пред’явленні Іменного ощадного (депозитного) сертифікату до погашення Банком, останній здійснює перевірку його справжності та 

відповідності записам Банку про його випуск. 

4.3.2 Погашений Сертифікат або дублікат Сертифікату (якщо на заміну втраченого Сертифікату Банком було випущено 
дублікат Сертифікату) вилучається Банком. 

4.3.3 Погашення Іменного ощадного (депозитного) сертифікату, номінованого в національній валюті, та виплата процентів 

за ним здійснюється Банком виключно в національній валюті. Погашення Іменного ощадного (депозитного) сертифікату, 
номінованого в іноземній валюті, та виплата процентів за ним здійснюється в іноземній валюті, якщо інше не передбачено чинним 

законодавством України або актами Національного банку України 

4.3.4 Дострокове та/або часткове погашення Іменного ощадного (депозитного) сертифікату не здійснюється. 
4.3.5 Кошти Вкладу та нараховані проценти при погашенні Іменного ощадного (депозитного) сертифікату можуть бути 

виплачені Вкладнику готівкою в касі Банку або шляхом безготівкового зарахування на його поточний/поточний (картковий) рахунок, 

відкритий у Банку. Порядок виплати коштів визначається за письмовою заявою Вкладника. Якщо Вкладник пропустив строк для 
погашення Іменного ощадного (депозитного) сертифікату, Банк зобов’язаний сплатити Клієнту суму Вкладу та нарахованих 

процентів при пред’явленні Іменного ощадного (депозитного) сертифікату в порядку, передбаченому в Заяві. 

4.3.6 У випадку, якщо днем погашення Сертифіката є вихідний, неробочий або святковий день, виконання Банком своїх 
зобов’язань по поверненню суми Вкладу та сплаті нарахованих процентів переноситься на перший за ним робочий день Банку. 

5 Права та обов’язки сторін 

5.1 Банк має право: 

5.1.1 використовувати грошові кошти Клієнта протягом строку, визначеного Договором; 

5.1.2 встановлювати обмеження можливості Клієнта здійснювати додаткове внесення коштів на Депозитний рахунок 

певною сумою та у встановлені строки; 
5.1.3 вимагати від Клієнта належного виконання обов’язків перед Банком відповідно до умов цих Умов; 

5.1.4 залежно від зміни ситуації на фінансовому ринку України чи облікової ставки Національного банку України,  

запропонувати Вкладникові змінити процентну ставку, зазначену в  Договорі.   
5.1.5 інші права відповідно до чинного законодавства України та цих Умов. 

5.2 Банк зобов'язаний: 

5.2.1 нараховувати та сплачувати Клієнту проценти за Депозитом відповідно до умов, визначених Заявою та цими Умовами; 
5.2.2 після здійснення операцій за Депозитним рахунком, надавати Клієнту, на його вимогу, відповідну виписку; 

5.2.3 при звернені Клієнта до Відділення банку, який розмістив Вклад за допомогою Системи Інтернет - банкінг, надати 

такому Клієнтові належний йому примірник Договору у письмовій формі з підписом ти печаткою.» (за наявності). 
5.2.4 забезпечити збереження банківської таємниці стосовно Депозиту згідно з чинним законодавством України; 

5.2.5 у день, визначений Договором, повернути Клієнту суму Депозиту та сплатити суму нарахованих процентів відповідно 

до визначених Договором умов; 
5.2.6 за умови настання строку вимоги по Вкладу з випуском Іменного ощадного (депозитного) сертифікату здійснити 

погашення такого сертифікату за умови пред’явлення його оригіналу Вкладником; 
5.2.7 за Депозитом на вимогу Банк зобов’язаний повернути Клієнту суму такого Депозиту та сплатити суму нарахованих 

процентів згідно з умовами Договору протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідної письмової вимоги Клієнта про 

повернення Депозиту на вимогу.  
5.3 Клієнт має право: 

5.3.1  У день закінчення дії Договору та на умовах, визначених Договором, отримати суму Депозиту та суму нарахованих 

процентів; 
5.3.2 якщо умови Договору та відповідного типу Депозиту передбачають таку можливість, розірвати Договір з власної 

ініціативи та вимагати дострокової видачі суми Депозиту та нарахованих процентів в порядку визначеному Договором, з 

урахуванням вимог чинного законодавства України. 
5.4 Клієнт зобов’язаний: 

5.4.1 виконувати положення Договору та дотримуватись умов, на яких розміщений Депозит; 

5.4.2 протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомляти Банк про зміну свого місця проживання, паспортних даних, реквізитів, 
які використовуються при виконанні цього Договору, з наданням відповідних документів, що підтверджують настання таких змін; 

5.4.3 для виплати суми Вкладу та нарахованих процентів за Іменним ощадним (депозитним) сертифікатом надати Банку 

оригінал такого Іменного ощадного (депозитного) сертифікату та заяву про його погашення 
5.4.4 сплатити  Банку  плату за надання банківських послуг, у випадках та розмірах визначених в тарифах Банку. Плата 

сплачується Вкладником самостійно в момент проведення операції. 

6 Відповідальність сторін та звільнення від неї 

6.1 За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену положеннями 

чинного законодавства України. 

6.2 Банк зобов’язується не розголошувати інформацію щодо операцій за Депозитним рахунком і відомостей про 
Вкладника, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці без погодження з 

Вкладником є обов’язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України та/або у випадках, передбачених цими 

Умовами та Договором. 
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6.3 За незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю Банк несе відповідальність, передбачену 

чинним законодавством України. Банк не несе відповідальності за упущену вигоду Вкладника. 

6.4 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов Договору у випадку настання та дії обставин 

непереборної сили, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти, якщо такі 

обставини призвели до неможливості виконання Сторонами своїх обов’язків (форс-мажорні обставини). При цьому строк виконання 
обов’язків відкладається на весь строк дії таких обставин. До зазначених обставин непереборної сили належать: військові дії, 

незалежно від факту оголошення війни, повстання, акції громадської непокори, стихійні лиха тощо. 

7 Заключні положення 

7.1 Всі зміни до цих Умов розміщуються на інформаційних стендах, що розташовані у приміщенні Банку та на 

Офіційному сайті Банку не менш, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до впровадження зазначених змін. За рішенням Банку та у 

виключних випадках зміни до цих Умов можуть набувати чинності через 3 (три) дні з дати їх розміщення на Офіційному сайті Банку 
https://www.ukrcapital.com.ua. 

7.2 У разі припинення залучення Банком певного типу Депозиту для нових Клієнтів, Банк продовжує обслуговування вже 

розміщених Депозитів такого типу відповідно до цих Умов у редакції, що діяла на момент набуття чинності змін до цих Умов щодо 
припинення залучення Банком Депозиту певного типу, якщо інше не передбачено цією Угодою. 

7.3 Укладенням Договору Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з Договором, цією Угодою, Тарифами, а також Умовами 

залучення депозитів, погоджується вважати їх положення обов’язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі 

Договору. 

https://www.ukrcapital.com.ua/

