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ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) «НА ВИМОГУ» № ______ 

 

місто Київ                                                                                     __________ року 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – Банк) в 

особі_____________________________ (зазначається особа, яка уповноважена підписувати договір 

банківського вкладу),  який/яка діє на підставі _________________ (зазначається документ, на підставі 

якого діє уповноважена особа: Статут, чи відповідна довіреність), з однієї сторони, та громадянин (ка) 

(вказується назва держави)____________________ (прізвище, ім‘я, по-батькові(за наявності)) (надалі – 

Вкладник), паспорт ___, виданий _____ _______ року,  який/яка зареєстрований за адресою: 

_________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру 

фізичних осіб – платників податків _______, із другої сторони, надалі разом Сторони, у необхідних 

випадках – Сторона, уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. Вкладник передає Банку, а  Банк приймає тимчасово вільні грошові кошти (надалі – Вклад, Депозит) 

на наступних умовах: 

1.1.1. сума (номінал Депозиту): номіналом Депозиту є сума грошових коштів, яка фактично знаходиться на 

депозитному рахунку Вкладника.  

1.1.2. назва валюти: ________________(вказується валюта Вкладу).   

1.1.3. на строк: до дати фактичного отримання Вкладником коштів в Банку. 

1.1.4.Проценти на Вклад зі сплатою __________  % річних (цифрами та прописом). 

1.1.5. вид банківського вкладу – на вимогу. 

1.2. Додаткові внески грошових коштів на депозитний рахунок допускаються протягом всього строку  

розміщення Депозиту.  

1.3. Мінімальна сума внеску не обмежується. 

1.4. Протягом строку дії Договору дозволяється зняття коштів. 

2. Основні умови Договору 

2.1. Для обліку суми Депозиту Банк відкриває Вкладнику депозитний рахунок (надалі - Депозитний 

рахунок) № ________________(вказується номер балансового рахунку) протягом 1 (одного) робочого дня з 

моменту надання Вкладником усіх документів, необхідних відповідно до чинного законодавства України 

для відкриття рахунку. 

2.2. Зарахування коштів на Депозитний рахунок здійснюється шляхом їх внесення готівкою у касу Банку 

або перерахування Вкладником з власних рахунків. 

2.3.  Внесення/повернення грошових коштів на/з Депозитний(-ого) рахунок(-у) підтверджується випискою з 

Депозитного рахунку, засвідченою штампом Банку та підписом уповноваженого працівника Банку. У 

виписці зазначається: найменування Банку, номер Депозитного рахунку, грошові кошти, зараховані на 

Депозитний рахунок та списані з Депозитного рахунку, а також залишок грошових коштів на Депозитному 

рахунку.  

У разі внесення/зняття грошових коштів в готівковій формі, факт проведення операції по Депозитному 

рахунку підтверджується касовим документом, оформленим у відповідності з вимогами чинного 

законодавства. 

2.4. Депозитний рахунок обслуговується в межах режиму, що регулюється нормативними документами 

НБУ, іншим чинним законодавством України та відповідно до умов цього Договору. 

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

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

особам_____________________________________________________________________________________. 

Плата сплачується Вкладником самостійно в момент проведення операції. 

2.6. Нарахування Банком процентів по цьому Договору здійснюється у розмірі процентної ставки 

визначеної в п.п. 1.1.4. п. 1.1. Договору на суму Депозиту, у валюті Депозиту, з урахуванням фактичної 

кількості днів розміщення коштів на Депозитному рахунку («факт/факт»). 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 Вкладника з інших підстав. 

2.7. Нарахування процентів по Депозиту здійснюється щоденно, враховуючи п. 2.6. цього Договору.   

2.8. Нарахування процентів припиняється у випадку розірвання Договору незалежно від часу звернення 

Вкладника з вимогою про повернення коштів. 

2.9. Виплата нарахованих процентів здійснюється щомісяця, 1-го числа місяця наступного за звітним, 

шляхом їх приєднання до суми Депозиту.  

2.10. Повернення Депозиту при розірванні Договору або повернення частини Депозиту з Депозитного 

рахунку здійснюється шляхом видачі готівкою через касу банку або перерахування грошових коштів на 

поточний рахунок Вкладника №________, відкритий у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», код 

банку 320371.  

2.11. За письмовою заявою Вкладника щодо розірвання Договору або повернення частини Депозиту, Банк 

повертає Вкладнику Депозит/частину Депозиту та нараховані відповідно до умов Договору проценти, 

протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідної письмової вимоги Вкладника, шляхом видачі 

готівкою через касу банку або перерахування грошових коштів на Поточний рахунок Вкладника, 

зазначений в п. 2.12. цього Договору.  

2.12. У випадку, якщо днем повернення Депозиту/частини Депозиту / днем сплати нарахованих процентів є 

вихідний або святковий день, виконання Банком своїх зобов‟язань по поверненню Депозиту та/або сплаті 

нарахованих процентів переноситься на перший за ним робочий день. 

2.13. Залежно від зміни ситуації на фінансовому ринку України чи облікової ставки Національного банку 

України,  Банк має право  запропонувати Вкладникові змінити процентну ставку, зазначену в п.п.1.1.4. 

п.1.1. цього Договору.   

3. Права і обов'язки Сторін 

3.1 Банк має право: 

3.1.1. Припинити нарахування та виплату процентів по Депозиту у випадку розірвання Вкладником цього 

Договору відповідно до умов цього Договору. 

3.1.2.  Спрямувати суму Вкладу на погашення боргового зобов„язання Вкладника перед банком.  

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

3.2. Вкладник має право: 

3.2.1. Розірвати цей Договір або отримати частину Депозиту письмово попередивши про це Банк не пізніше 

ніж за 2 (два) робочих дня, шляхом подання заяви в двох примірниках. 

3.2.2. Надати Банку довіреність на ім‟я іншої особи на право отримання коштів із Депозитного рахунку та 

нарахованих процентів, оформивши її  згідно з чинним законодавством. 

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

3.3. Банк зобов'язується: 

3.3.1. Відкрити Вкладнику Депозитний рахунок та забезпечити зарахування коштів на нього. 

3.3.2. Своєчасно нараховувати та виплачувати проценти по Депозиту, в порядку й терміни визначні цим 

Договором. 

3.3.3.Повернути кошти Вкладнику, в порядку й терміни передбачені цим Договором. 
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3.3.4. Забезпечувати належний захист інтересів Вкладника, зберігати банківську таємницю щодо операцій, 

які проводяться за цим Договором, не надавати інформацію про них третім особам без згоди Вкладника, 

крім випадків, передбачених чинним законодавством України. 

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

3.4. Вкладник зобов'язується: 

3.4.1. Письмово повідомляти Банк про зміни своїх реквізитів протягом 3 (трьох) днів з дня змін. 

3.4.2. Письмово повідомити Банк про розірвання цього Договору та/або повернення частини Депозиту не 

пізніше ніж за  2 (два) робочих дні до такого розірвання, шляхом  подання заяви в двох примірниках. 

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

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

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на першу вимогу Банку надавати будь-які документи 

і відомості, необхідні для з‟ясування особи Вкладника, представників Вкладника, суті діяльності та 

фінансового стану Вкладника, а також контролерів Вкладника та належність Вкладника і осіб, які діють від 

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

4. Відповідальність Сторін 

4.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

4.2. 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 цим Договором. 

За незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю Банк несе відповідальність, 

передбачену чинним законодавством України. 

4.3. Банк не несе відповідальності за упущену вигоду Вкладника. 

5. Порядок розгляду спорів 

5.1. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами щодо тлумачення та / або застосування 

положень цього Договору підлягають урегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. 

5.2. 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. 

6.Умови гарантування відшкодування коштів 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 

6.1. 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. 

Фонд гарантує кожному вкладнику Банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, 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 Банку. Сума 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень.  

6.2. 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 з підстав, визначених частиною другою 

статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність". 

6.3. 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. 

6.4. Нарахування відсотків за вкладом припиняється у день початку процедури виведення Фондом Банку з 

ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/paran1334#n1334
http://www.fg.gov.ua/
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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). 

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

на офіційному веб - сайті Банку: ukrcapital.com.ua. 

6.6. Ефективна відсоткова ставка за договором з метою розрахунку відсотків, які можуть бути виплачені 

Фондом у разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення Банку до категорії 

неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку відповідає зазначеній у п. 

1.1.4 цього договору. 

6.7. Графік нарахування відсотків за вкладом відповідає зазначеному в п. 2.7 цього договору, відсотки не 

нараховуються протягом тимчасової адміністрації та ліквідації банку. 

7. Заключні положення 

7.1. Депозитний рахунок Вкладника закривається, строк розміщення Депозиту припиняється, в таких 

випадках: 

А) після подання Вкладником заяви на закриття Депозитного рахунку; 

Б) на підставі відповідного рішення суду про оголошення Вкладника померлим чи визнання безвісно 

відсутнім; 

В) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України. 

При цьому, у випадку, передбаченому пп. Б) цього пункту, датою припинення строку розміщення Депозиту 

вважається дата отримання Банком документа, що підтверджує настання обставин, що є підставою для 

припинення строку розміщення Депозиту за Договором. Нарахування Банком процентів по Депозиту 

припиняється з дати припинення строку розміщення Депозиту. Банк повертає Депозит і належні до сплати 

проценти в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

7.2. Депозитний рахунок закривається наступного банківського дня після проведення останньої операції за 

Депозитним рахунком або в день отримання заяви від Вкладника, в разі відсутності коштів на цьому 

рахунку. 

7.3. Депозитний рахунок, зазначений у п. 2.1. Розділу 2 цього Договору закривається, але строк розміщення 

Депозиту не припиняється, відкривається новий Депозитний рахунок – у разі зміни Депозитного рахунку, 

викликаною реорганізацією Банка, зміною місцезнаходження Банка, яка призвела до зміни коду Банка, 

зміною назви Банка, зміною в порядку обліку рахунку Вкладника або зміною НБУ коду валют, про що Банк 

повідомляє Вкладника в письмовій формі. 

7.4. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і припиняється у випадках, 

передбачених цим Договором та\або чинним законодавством України. 

7.5. 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.). 

7.6.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. 

7.7. 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: 
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Договір банківського вкладу (депозиту) «На вимогу» 

Від імені Банку            Від імені Вкладника 

 

_____________________                                           Сторінка                   _____________________ 

                                                                               5 із 5 

 
 

 

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, або фінансуванню тероризму”, 

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 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. 

7.8. 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). Орган державної податкової 

служби:________(вказати орган державної податкової служби в якій Вкладника взято на облік як фізичну 

особу - підприємця або фізичну особу, яка провадить незалежну професійну діяльність). 

7.9. Вкладник підтверджує, що йому надана інформація, що зазначена в частині другій статті 12 

Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" 

7.10. Цей Договір укладений  у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 

одному для кожної зі Сторін. 

7.11. Цей Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами і діє протягом необмеженого строку. 

Дія цього Договору може бути припинена за згодою Сторін. 

8. 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) Вкладник  

________________  ___________ 
(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) 


