
 

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

 

стор. 1 із 2 

 
 

Заява-ознайомлення 

 

місто ________                                                           __________ року 
 

Я, громадянин (ка) (вказується назва держави)____________________ (прізвище, ім‘я, по-

батькові(за наявності)), реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________ 

(надалі – Вкладник/Клієнт), підписанням цієї Заяви-ознайомлення засвідчую, що перед укладенням 

Договору № __________ від ________ у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – Банк), я був (ла) проінформований (а), що даний Вклад не 

підлягає відшкодуванню за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – 

«Фонд») відповідно до статті 26 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб.  

Зокрема мені було роз’яснено, що: 

  Фонд не відшкодовує кошти: 
1) фізичної особи - підприємця, яка уклала або на користь якої укладено договір 

банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку*; 

2) передані банку в довірче управління; 

3) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 

4) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 

5) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою 

особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення 

такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України 

рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною 

другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня 

прийняття такого рішення); 

6) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, 

оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком 

України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у 

разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та 

ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і 

банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення); 

7) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 

8) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку 

проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно 

до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї 

від банку; 

9) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення 

виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання 

зобов'язань; 

10) за вкладами у філіях іноземних банків; 

11) за вкладами у банківських металах; 

12) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду. 

____________ 
* Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 

2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. 
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  Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній 

валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору 

банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного 

сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти 

 

  Вкладник - фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на 

користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є 

власником іменного депозитного сертифіката. 

 

Цим Вкладник також свідчить, що він повністю зрозумів роз’яснення Банку, щодо вище 

визначеного  питання. На момент підписання цієї Заяви-ознайомлення Вкладник усвідомлює значення 

своїх дій, здатен керувати ними. 

 

 
Вкладник: _________________________________(Прізвище, ім‘я, по-батькові Клієнта) 

Адреса: ____________________________________ 

Паспорт: _______ виданий ____________________ ____________р.  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  __________________ 

Вкладник: 

__________________  

(підпис, П.І.Б. Клієнта) 

 


