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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі за текстом 

іменується – «Банк», код за ЄДРПОУ 22868414, місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 

67, в особі ____________________ (зазначається особа, яка уповноважена підписувати договір банківського 

рахунку) _______________, що діє на підставі _________________ (зазначається документ, на підставі якого 

діє уповноважена особа: Статут, чи відповідна довіреність), з однієї сторони,  

та  

Фізична особа-підприємець (Прізвище, ім'я, по батькові), надалі за текстом іменується – «Клієнт», 

зареєстрований/ зареєстрована як фізична особа – підприємець ___.____._____, номер запису в ЄДР __ _____ 

_____ _______ _________, паспорт серії ____ №______, виданий __________________ _____________ року, 

який/яка зареєстрований/зареєстрована за адресою: _____________, ________________, 

________________________, буд. ___, кв. ___, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків_____________, з іншої сторони, 

які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Додаткову 

угоду (надалі – Додаткова угода) до Договору банківського рахунку № __ від __ __ 20__ р. (надалі - «Договір») 

про наступне: 

 

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Банк зобов’язується відкрити Клієнту поточний рахунок № 2600/2650_____________________, на 

якому здійснюються операції в національній валюті, надалі за текстом – «Додатковий рахунок», а 

Клієнт, розміщує на Додатковому рахунку грошові кошти у національній валюті на строк, що не 

перевищує 1 (один) операційний банківський день (без врахування неробочих (вихідних або святкових 

днів). 

1.2. Банк нараховує та сплачує Клієнту проценти на залишки коштів, що знаходяться на Додатковому 

рахунку, які є плаваючими тобто такими що змінюються та встановлюються Банком виходячи із 

ситуації, що склалася на міжбанківському ринку та від суми залишку по поточному рахунку. З розміром 

діючої процентної ставки Клієнт може ознайомитись за допомогою отримання в електронному вигляді 

інформаційного повідомлення по системі Клієнт-банк, та/або на Офіційному Інтернет-сайті Банку за 

електронною адресою: https://www.ukrcapital.com.ua , та/або зателефонувати в відділеня Банку та/або 

Саll-центрі Банку.  

1.3. Підписанням цієї Додаткової угоди Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з принципом отримання 

інформації щодо актуальних процентних ставок на залишки коштів в рамках цієї Додаткової угоди 

погоджується з тим, що розміри процентної ставки, що нараховується на залишки коштів на 

Додатковому рахунку можуть бути змінені. 

1.4. Клієнт доручає Банку відправити файл-повідомлення про відкриття або закриття Додаткового рахунку 

до Контролюючих органів, у порядку передбаченому чинним законодавством України з обов’язковим 

отриманням підтвердження про його надходження з використанням засобів захисту. 

 

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ 

ТА УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ 

2.1. Клієнт зараховує Кошти у безготівковій формі протягом операційного дня Банку на Додатковий рахунок 

відкритий у відповідності до п. 1.1. цієї Додаткової угоди з призначенням платежу «Перерахування 

залишку коштів по продукту Овернайт» згідно Дод.угоди № ____ від _____,Без ПДВ» 

2.2. Клієнт доручає Банку кожного робочого дня до 11:00 перераховувати всі залишки з Додаткового рахунку 

на поточний рахунок Клієнта № 2600/2650_______________ Код Банку ____________, з призначенням 

платежу «Перерахування коштів на рахунок по продукту Овернайт, зг. Дод.угоди № ____ від _____, 

Без ПДВ,» (здійснювати договірне списання). 

2.3. Банк відкриває рахунок для нарахування процентів за користування Додатковим рахунком № 

2608/2658_______________________________. 

 

 

ДОДАТКОВА УГОДА № ____ ДО 

ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО  

РАХУНКУ № ____ від __ __ 20__р. 

  
 

 

м. _________  

 

 

 

"______" _______________ 20___ року  

https://www.ukrcapital.com.ua/
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2.4. Пункт 7.8. Договору викласти в наступній редакції: «Нарахування процентів здійснюється у валюті 

Додаткового рахунку щоденно. При розрахунку процентів враховується день зарахування коштів на 

Додатковий рахунок та не враховується день списання коштів з Додаткового рахунку, та 

використовується схема заокруглення до двох знаків після коми.  

2.5. Підпункт 7.8.1. Пункту 7.8. викласти у наступній редакції: «Сплата нарахованих процентів по 

Додатковому рахунку відбувається щоденно одночасно по факту повернення залишків з Додаткового 

рахунку згідно п. 2.2. даної Додаткової угоди». 

 

СТАТТЯ 3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Сторони домовились, що всі інші умови Додаткової угоди, зокрема, права та обов’язки Сторін, 

відповідальність Сторін, порядок розірвання Договору тощо, визначаються Договором, а також 

нормами чинного законодавства України.  

3.2.  Підписанням цієї Додаткової угоди Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з її змістом та погоджується 

вважати за обов’язкову до застосування до відносин, які виникли на підставі цієї Додаткової угоди. 

3.3. Ця Додаткова угода укладена в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному для 

кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу. 

3.4. На дату укладення Договору банківського вкладу на даний Вклад поширюються/не поширюються 

гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
 

СТАТТЯ 4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК: КЛІЄНТ: 

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» [повне найменування Клієнта]  

________________________(прізвище, ім‘я, по-батькові) 

Місцезнаходження: 

Україна, 03062, м. Київ,  

пр. Перемоги, буд. 67 

Код Банку  320371 

Код за ЄДРПОУ: 22868414 

 

Телефон _______________ 

 

________, ________, м. _______, вул. ___________, _____ 

(адреса реєстрації) 

Україна, ________, м. _______, вул. ___________, _____ 

(фактична адреса, якщо відрізняється від адреси 

реєстрації), 

паспорт серія _____ №_________________ 

виданий ________________________ (орган видачі 

паспорту) ___________ року (дата видачі паспорту) 

 Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ___________________ (для фізичної 

особи-підприємця) 

 Рахунок №___________________  

в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,  

Код Банку: 320371 

 Телефон________________________ 

 
(Особа, уповноважена підписувати договір) 

_________________ ________________ 

м.п. 

 

_________________ ________________ 

м.п. (за наявності) 

  
 

З довідкою про систему гарантування вкладів ознайомлений/ознайомлена 

 

  ______________________     ________________________ 

   (ПІБ Клієнта)                                              (підпис) 

Оригінальний примірник Договору отримав/отримала _________________    _________________ 

                                                                                                        ( підпис)                               (П.І.Б Вкладника) 

                                                                                                        Дата    «______» ____________20___ 

року. 

 
Підготував  __________________________    ___________________________________________________ 

                                     ( підпис)                                                  ( П.І.Б. виконавця Банку)  
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ДОВІДКА 

про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

Вклади у АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВІ 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» 
гарантовано 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 

Обмеження гарантії 

Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом 
на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого Законом України "Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб" на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному 
банку.  

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", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за 

вкладами (включно з відсотками) на день початку процедури ліквідації банку, але не більше 

суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття 
такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.  

Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 

26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить  
200 000, 00 (Двісті тисяч) гривень.  

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб" не відшкодовуються кошти:  
1) передані банку в довірче управління;  

2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень;  

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;  
4) 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);  
5) 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);  

6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;  

7) 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;  
8) 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;  
9) за вкладами у філіях іноземних банків;  

10) за вкладами у банківських металах;  

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;  
12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

Якщо у вкладника більше одного 

вкладу в банку 

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку 
процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів 

в одному банку відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб" 

Період відшкодування у разі 

віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних 

Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених 
Фондом, не пізніше ніж 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить 

інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше ніж 30 робочих днів) з дня початку 

процедури виведення Фондом банку з ринку.  
Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми 

відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день 
початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку.  

Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за 

договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі інформації про операції, 
здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).  

Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку здійснюється 

тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною 
системою (внутрішньодержавною та міжнародною) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n1334
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n291
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n291
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n1334
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n901
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n291


Від імені Банка  

____________________ 

Сторінка 

4 з 4 

 - 4 - 4 

Від імені Клієнта 

_______________________ 

 

Валюта відшкодування 

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті 

України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, 

встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з 
ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб"  

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", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті 

здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним 
курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день 

початку ліквідації банку 

Контактна інформація 

04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17,  

номер телефону гарячої лінії  

0-800-308-108,  
(044) 333-36-55 

Докладніша інформація http://www.fg.gov.ua 

Підтвердження одержання 

вкладником 

__________________________         

          (підпис вкладника) 

Додаткова інформація 

Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, 

залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору 
банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного 

сертифіката (включно з нарахованими відсотками на такі кошти).  

Вкладником є 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.  
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.  
Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом 

банку з ринку (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", - у день прийняття рішення про 

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку) 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n399
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n1334
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