
 

Договір банківського вкладу (депозиту) з видачею бланка 

ощадного (депозитного сертифіката) 
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___________________ 

 

 

 

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) З ВИДАЧЕЮ 

БЛАНКУ ОЩАДНОГО (ДЕПОЗИТНОГО) СЕРТИФІКАТА № 

______ 

 

 

місто Київ                                                                                                   __________ року 
 

ПУБЛІЧНЕ 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), який(а) діє на підставі _____________ (зазначається документ, на підставі якого діє уповноважена 

особа: Статут, чи відповідна довіреність), з однієї сторони, та ________________(прізвище, ім‘я, по-батькові), 

надалі за текстом іменується – «Вкладник», з другої сторони, які в подальшому разом іменуються «Сторони», а 

кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір банківського рахунку (надалі – іменується «Договір») про наступне. 

 

1. Предмет Договору 

1.1.  Вкладник передає, а Банк приймає грошові кошти, далі за текстом – Вклад та видає Вкладнику цінний папір в 

документарній формі - Депозитний (ощадний) сертифікат (далі – Сертифікат), який засвідчує право Вкладника, що 

є власником Сертифіката, на одержання після встановленого строку суми Вкладу та процентів, встановлених 

Сертифікатом на наступних умовах:    

- серія та номер Сертифікату - _________________; 

- дата випуску (видачі) Сертифікату - __________________;  

- сума та валюта Вкладу/номінальна сума Сертифікату -  _________________________ 

(_____________________________________). 

- строк зберігання Вкладу - з ______________ по ___________________; 

- процентна ставка за Вкладом / Сертифікатом - _______% (_________________). 

1.2. Банк при випуску Сертифікатів може долучити до його реквізитів та умов інші додаткові    

умови та реквізити, що не суперечать законодавчим актам України. 

1.3. Банк відкриває рахунок обліку Сертифікату _________________ (надалі – вкладний рахунок), на який 

зараховуються кошти в сумі, що дорівнює сумі Вкладу. 

1.4. 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 Клієнта на вкладний 

рахунок. 

   

2. Умови обслуговування Вкладу, нарахування та сплата процентів  

2.1. Проценти за Вкладом /Сертифікатом  Банк нараховує на фактичну суму Вкладу щодня. 

2.2. Проценти за Вкладом / Сертифікатом Банк нараховує за методом факт/факт: від дня наступного за днем 

надходження до Банку Вкладу, до дня, що передує закінченню строку його зберігання, або його дострокового 

повернення, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році. 

2.3. Банк виплачує нараховані проценти за Вкладом/Сертифікатом в день поверненням суми Вкладу по закінченні 

строку обігу Сертифіката шляхом зарахування на поточний рахунок Клієнта в Банку, або шляхом видачі готівкових 

коштів через касу Банку. 

2.4. Після настання дати погашення Сертифікату подальше нарахування процентів припиняється. 

2.5. Проведення розрахункових операцій з вкладного рахунку заборонено. 

2.6. За вкладним рахунком можуть проводитися операції, пов'язані з реалізацією майнових прав, в разі укладення 

відповідного договору з Банком. 

2.7. 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. 

2.8. Вкладник сплачує Банку плату за надання банківських послуг, у випадках та розмірах визначених в тарифах 

Банку. 

Витяг з Тарифів на послуги, що надаються ПАТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» фізичним 

особам________________________________________________________________________________. 

Плата сплачується Вкладником самостійно в момент проведення операції.  
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2.9. 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. 

3. Права і обов'язки Сторін 

3.1 Банк має право: 
3.1.1. Самостійно використовувати грошові кошти, які зараховані на вкладний рахунок. 

3.1.2. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 

3.2. Вкладник має право: 

3.2.1. Своєчасно та в повній сумі отримати Вклад після дати погашення Сертифікату відповідно до умов цього 

Договору. 

3.2.2. Вимагати від Банку виконання своїх обов’язків. 

3.2.3. У випадку втрати оригіналу Сертифікату звернутися до Банку із відповідною заявою про визнання 

втраченого оригіналу Сертифікату недійсним і про відновлення прав Вкладника на втрачений Сертифікат шляхом 

видачі Банком дублікату Сертифікату.  

3.2.3. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 

3.3. Банк зобов'язується: 
3.3.1. Прийняти від Вкладника грошові кошти на умовах передбачених п. 1.1. цього Договору та видати йому 

іменний ощадний (депозитний) сертифікат того ж банківського дня, в який відбулось залучення Вкладу. 

3.3.2. Нараховувати проценти за користування Вкладом та своєчасно сплачувати нараховані проценти згідно з 

умовами Договору. 

4.3.3. Своєчасно та в порядку, передбаченому цим Договором, сплатити Вкладнику при погашені Сертифікату 

номінальну вартість такого Сертифікату. 

4.3.4. Не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану Вкладника, яка складає банківську 

таємницю, персональних даних представника(ів) Вкладника, а також його керівників та інших посадових осіб, 

власників/засновників (надалі – персональні дані Вкладника) за виключенням випадків, коли розкриття банківської 

таємниці та/або персональних даних без погодження з Вкладником є обов’язковим для Банку у відповідності з 

чинним законодавством України та у випадках, передбачених Договором 

3.3.4. Виконувати інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 

3.4. Вкладник зобов'язується: 
3.4.1. В день видачі Банком іменного ощадного (депозитного) сертифікату отримати такий Сертифікат під підпис. 

3.4.2. Передати Банку суму коштів, що дорівнює номіналу що зазначена в сертифікаті, в готівковій формі через касу 

Банку або шляхом  безготівкового перерахування, не пізніше дня випуску сертифікату. 

3.4.3. З метою виконання Банком вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення на першу вимогу Банку надавати будь-які документи і відомості, необхідні для з’ясування 

представників Вкладника, суті діяльності та фінансового стану Вкладника, та належність їх та осіб, які діють від 

його імені, до публічних діячів або належність їх до осіб, пов’язаних з публічними діячами. 

3.4.4. Протягом строку дії Договору повідомляти Банк про зміну паспортних даних (отримання нового паспорта) 

адреси свого місця проживання і місця реєстрації проживання/перебування, електронної адреси, контактних 

телефонів в строк протягом 5 (п’яти) календарних днів від дня такої зміни. 

3.4.5. Виконувати інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 

 

4. Порядок погашення ощадного сертифікату 

4.1. Погашення Сертифіката здійснюється після закінчення строку обігу сертифіката. При погашенні ощадного 

сертифіката по настанні строку видачі коштів Вкладнику виплачується сума в розмірі номінальної вартості 

Сертифікату та проценти, нараховані згідно з обумовленою процентною ставкою. При цьому погашений 

Сертифікат або дублікат Сертифікату (якщо на заміну втраченого Сертифікату Банком було випущено дублікат 

Сертифікату) вилучається Банком.  

4.2. Погашення Сертифікату Банк здійснює Вкладнику у валюті, в якій сертифікат було випущено, якщо інше не 

передбачено чинним законодавством України або актами Національного банку України. 

4.3. Платіж на користь Вкладника, а саме: сума номінальної вартості Сертифікату та нарахованих процентів по 

ньому сплачується Банком в безготівковій формі на зазначений у письмовій заяві Вкладника рахунок, що відкритий 

у Банку. У разі якщо Клієнт не погоджується отримати суму номінальної вартості Сертифікату та нарахованих 

процентів по ньому у безготівковій формі, про що зазначає у своєї заяві, Банк має право виплатити зазначену суму 

у готівковій формі через касу Банку, з дотриманням вимог чинного законодавства України. 

4.4. У випадку втрати Вкладником оригіналу Сертифікату, Вкладник має право звернутися до Банку із відповідною 

заявою (за формою, визначеною Банком) про визнання такого втраченого Сертифікату недійсним і про відновлення 
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прав Клієнта на втрачений іменний ощадний (депозитний) сертифікат (далі по тексту – «Заява про втрату 

сертифікату»). 

4.5. 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.  

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

надання Вкладником розписки 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. 

4.7. За видачу дублікату іменного ощадного (депозитного) сертифікату Вкладник сплачує Банку плату (комісійну 

винагороду) в день передачі Банком дублікату Сертифікату Вкладнику в розмірі, визначеному Тарифами Банку. 

5. Відповідальність Сторін 
5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

6. Форс - мажор 
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якої умови Договору, 

якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі 

причини включають, але не обмежуються ними, стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, 

страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше, а також дії Уряду або Національного банку України, які 

забороняють або будь-яким чином обмежують проведення операцій по відповідних рахунках, (далі – Форс-мажор). 

Обов'язок щодо доведення факту настання форс-мажорних обставин покладається на сторону, на яку вони 

вплинули. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою стороною 

Форс-мажору (але не раніше дати початку дії форс-мажору) і закінчується у день закінчення дії форс-мажору або в 

день, у який невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виконання умов Договору 

незважаючи на дію форс-мажорних обставин. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються протягом 6 (шести) 

місяців від дати виникнення, Сторони можуть припинити дію Договору, в такому разі жодна із сторін не матиме 

права на відшкодування другою стороною можливих збитків. Форс-мажор автоматично продовжує термін 

виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків (але не більше 6 місяців). Про настання Форс-

мажорних обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. 

. 

7. Порядок розгляду спорів 
7.1. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами щодо тлумачення та / або застосування 

положень цього Договору підлягають урегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. 

7.2. У випадку, якщо Сторони протягом одного календарного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань 

шляхом переговорів, такий спір підлягає передачі на розгляд суду згідно з чинним законодавством України. 

 

8.Умови гарантування відшкодування коштів  

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 
8.1. Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд Відповідно до Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – 

Фонд) гарантує Вкладнику відшкодування коштів за його вкладом, що розміщений на відкритому відповідно до 

умов цього Договору рахунку. 

8.2. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, 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 Банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами 

не може бути меншою 200 000 гривень.  

8.3. Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком процедури виведення 

Фондом Банку з ринку, а 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. 

8.4. 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", а у разі прийняття Національним 
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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. 

8.5. Умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти визначені в частині четвертій статті 26 Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб» та оприлюднюються на офіційній сторінці Фонду: 

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

8.6. Вкладник може ознайомитися із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на 

офіційному веб - сайті Банку: http://www.ukrcapital.com.ua. 

8.7. Підписанням цього Договору  Вкладник підтверджує, що був ознайомлений з довідкою про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується підписом Вкладника на цьому Договорі. 

 

9. Заключні положення 
9.1.  Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і припиняється у випадках, передбачених 

цим Договором та/або чинним законодавством України. 

9.2. На вимогу Вкладника Банк надає розрахунок доходів та витрат, пов'язаних із розміщенням коштів у 

Депозитний (ощадний) сертифікат, який на дату звернення включає наступну  інформацію: 

  -  суму нарахованих процентів за весь строк розміщення коштів; 

  -  суму податків і зборів, які утримуються з Вкладника, за весь строк розміщення коштів із зазначенням, що 

Банк виконує функції податкового агента; 

  -  суму комісійних винагород та інших витрат Вкладника за періодами, що пов'язані з купівлею Сертифікату. 

9.3. Банк гарантує збереження банківської таємниці. Визначення банківської таємниці здійснюється відповідно до 

вимог чинного законодавства України. Інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається Банком у 

випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». У разі розголошення 

Банком відомостей, що становлять банківську таємницю,  Вкладник має право вимагати від Банку відшкодування 

завданих збитків та моральної шкоди. Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання банківської 

таємниці, несуть відповідальність згідно із законами України. 

Вкладник надає дозвіл на розкриття йому або його законним представникам інформації, що містить 

банківську таємницю, на підставі запиту Вкладника – власника інформації (усного, письмового, а також запитів 

наданих за допомогою засобів електронного зв’язку  та ін.). 

9.4. Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” Вкладник зобов’язаний перед здійсненням фінансової операції 

надати Банку оригінали документів або належним чином засвідчені копії документів, які необхідні для здійснення 

заходів ідентифікації Вкладника та заходів фінансового моніторингу, що передбачені чинним законодавством 

України. 

9.5. Вкладник своїм підписом на цьому Договорі, зокрема, підтверджує, свою згоду на збирання, систематизацію, 

накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, 

блокування та знищення персональних даних Банком, а також на передачу цих персональних даних третім особам в 

інтересах Вкладника. 

Під персональними даними для цілей цього пункту розуміється будь-яка інформація про Вкладника, що 

отримана Банком на підставі цього Договору.  

Для цілей цього пункту, до числа третіх осіб будуть відноситися професійні консультанти, аудитори, а також 

установи, що здійснюють обробку персональних даних на професійній основі. 

Цим Вкладник підтверджує, що вважає, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного 

виконання Банком вимог п.2 статті 12 Закону України “Про захист персональних даних” і не потребує додаткових 

письмових повідомлень про наведене нижче. Вкладник цим також підтверджує, що він повідомлений: 

- про те, що дата підписання ним цього Договору є датою внесення його персональних даних до бази 

персональних даних Банком; 

- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”; 

- про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Закону України “Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, Закону України “Про інститути спільного 

інвестування”,  інших законів та нормативно-правових актів України, положень, установчих та інших документів 

Банку, що регулюють провадження Банком професійної діяльності щодо управління активами інституційних 

інвесторів; 

-  про те, що особи, яким передаються персональні дані (надалі – “відповідальні працівники Банку”), 

використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх службових або трудових обов'язків та такі 

http://www.fg.gov.ua/
http://www.ukrcapital.com.ua/
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відповідальні працівники Банку несуть персональну відповідальність за розголошення у будь-який спосіб 

персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням ними службових або трудових 

обов'язків. 

9.6. Підписанням цього Договору Вкладник повідомляє, що Він зареєстрований в органах державної податкової 

служби України як фізична особа-підприємець або фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність 

ТАК/НІ (необхідне підкреслити).  

9.7. Цей Договір укладений  у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для 

кожної зі Сторін. 

10. Реквізити Сторін 

Банк:ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"  Вкладник: _____(Прізвище, ім‘я, по-батькові Вкладника) 

Код банку 320371, Код 22868414 Адреса: ____________________________________ 

Адреса:Україна, 03062 м. Київ, пр-т Перемоги, 67  Паспорт: _______ виданий _______ ____________  

Телефон 205 - 33 – 76 , Тел./факс 2 05 - 32 - 91 Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків  _____________ 

(Особа, уповноважена підписувати договір) Вкладника 
________________  ___________ 
(підпис, П.І.Б.)                 м. п 

__________________  

 (підпис, П.І.Б. Вкладника) 

 

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений (а): ___________________  

(підпис, П.І.Б. Вкладника) 

Оригінальний примірник договору отримав _______________  

                                               (підпис, П.І.Б. Вкладника) 


