
 

Затверджено 31 січня 2019 р. 

Вступає в дію 31 січня 2019 р. 

 

ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО ПОТОЧНОГО РАХУНКУ 

Договір банківського поточного рахунку (акцепт) №______ 
місто ________________,                                                                                                                                                                         __________ 20__ року  

    
 [*У разі укладення Договору самим Клієнтом]  

КЛІЄНТ __________________________________________  

(ПІБ Клієнта)  

______________________________ серія ____№_________  

від «____»________ ______  

виданий __________________________________________,  

який мешкає _______________________________________  

___________________________________________________,  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків  (Фізичні особи, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено 

слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта) 

[*У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта]  

КЛІЄНТ _________________________________________  

(ПІБ довіреної особи Клієнта)  

_____________________________ серія ____№_________  

від «____»________ ______  

виданий __________________________________________,  

який мешкає _______________________________________  

__________________________________________________,  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Фізичні особи, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в 
паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово 

“відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта) 

І. Заява про відкриття банківського поточного рахунку 
Я, __________________________________________________________________________________________________ (надалі - Клієнт):  

[У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта додається:]  

в особі громадянина (ки) __________________________________________________________________________, (ПІБ довіреної особи)  

що діє від імені та за дорученням Клієнта на підставі Довiреностi, посвідченої _______________________________ (ПІБ ) від 

«___»_____20__р. за реєстровим №____,  

* додається у разі оформленої нотаріальної довіреності).  

1. Прошу відкрити поточний рахунок (надалі - Рахунок) на наступних умовах погоджених з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:  

1.1. Номер Рахунку ______________в валюті ______________.  

1.2. Вид Рахунку __________________________ (*банківський поточний рахунок / **банківський поточний інвестиційний рахунок). Тарифний пакет ____________. 

(* додається у разі відкриття звичайного поточного рахунку;** додається у разі відкриття інвестиційного поточного рахунку).  

1.3. Сплата процентів на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку встановлюється відповідно до Тарифів банку.  

2. Доручаю Банку здійснювати договірне списання з Рахунку відповідно до Умов відкриття та здійснення операцій за поточними рахунками.   

3. Умови відкриття та здійснення операцій за поточними рахунками (що є публічною пропозицією (офертою), та розміщені на сайті Банку 

https://www.ukrcapital.com.ua разом із цією Заявою (акцептом) складають Договір банківського поточного рахунку (надалі – Договір). 

4. Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Договір банківського 

поточного рахунку на умовах викладених у цій Заяві, Публічній пропозиції ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне 

банківське обслуговування фізичних осіб,  Умовах відкриття та здійснення операцій за поточними рахунками а також в Тарифах Банку, з якими Клієнт ознайомився, з 

ними погоджується і зобов’язується виконувати. Цим підтверджую досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору,  які передбачені чинним законодавством 

України для такого роду договорів та достовірність усіх даних в т.ч. персональних, вказаних в Анкеті – Заяві про акцепт.  

5. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з умовами гарантування відшкодування коштів фондом гарантування вкладів фізичних 

осіб. 

Цим підписом Клієнт підтверджує, що ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.  

______________________                       ________________________ 
       (підпис)                                                            (ПІБ Клієнта)                                   

6.  Підписанням цієї Заяви Клієнт  підтверджує, що йому надана інформація, що зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг".  

7. Підписанням цієї Заяви Клієнт повідомляє, що Він зареєстрований в відповідному контролюючому органі як фізична особа-підприємець або фізична особа, яка 

провадить незалежну професійну діяльність ТАК/НІ (необхідне підкреслити). Відповідний контролюючий 

орган:____________________________________________________________________________________________________  
вказати відповідний контролюючий орган  в якій Клієнта взято на облік як фізичну особу - підприємця або фізичну особу, яка провадить незалежну професійну 
діяльність 

8. Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції 

для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та 

незалежної професійної діяльності. 

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. 

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.  

9. Не заперечую проти того, щоб усе листування між Сторонами з приводу відкритих на підставі цієї Анкети-заяви Рахунків здійснювалось за адресою 

вказаною  мною у контактних даних. Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово. 

10. Додаткова інформація: _______________ 
(Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах) 

На дату укладення Договору на  даний Договір банківського рахунку поширюються/не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

Примірник Договору банківського поточного рахунку № ______________ від __.__.____ р. отримав, Клієнт ________________________(ПІБ) 
________________________(підпис).  

[У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта]  

Примірник Договору банківського поточного рахунку № ______________ від __.__.____ р. отримав, довірена особа Клієнта ________________________(ПІБ) 
________________________(підпис).  

ДАТА ТА ПІДПИС 

[У разі укладення Договору самим Клієнтом] 

КЛІЄНТ ___________________________________________________(ПІБ) Дата __________________ Підпис __________________ 

 
[У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта] 

КЛІЄНТ _____________________________________ В ОСОБІ ___________________________________ Дата __________________ 
(ПІБ Клієнта) (ПІБ довіреної особи Клієнта) 

Підпис __________________ 

 

БАНК ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Україна, 03062 м. Київ, проспект Перемоги, 67, Код банку 320371   Код 22868414 

в особі _________________________________, який (яка) діє на підставі Довіреності №______ _____ 

                (ПІП уповноваженої особи Банку)                                                        Дата_____________ Підпис _______________ М.П. 

Головний бухгалтер (або інша уповноважена особа, яка контролює правильність 

присвоєння номера рахунку) ________________\______________\ 

 

Відкрити рахунок у _______ (валюта) дозволяю, Керівник (або інша 

уповноважена на це особа) ________________\______________\ 

Документи на оформлення відкриття рахунку і здійснення операцій за рахунком 

перевірив: 

(Посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати 

рахунки клієнтів) 

________________\______________\ 

 

Рахунок №___________ відкрито „__”________________20___р. ______________\__________\  
 

 

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

