
 

 

ДОДАТОК 2.2 

ЗАЯВА-ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) 

Договір депозитного вкладу (акцепт) №______ 

 
місто ________________,                                                                                                                                                                       ___________ 20__ року  

    
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  

_________________________ (зазначається найменування юридичної особи), надалі за текстом іменується – «Вкладник», 

код за ЄДРПОУ __________, місцезнаходження: _____, м. ______, __________________________, в особі 
________________________________(зазначається особа, яка уповноважена підписувати договір банківського рахунку), що діє на 

підставі _________________________ (документ, на підставі якого діє уповноважена особа: Статут, чи відповідна довіреність) з 

іншої сторони, 

разом надалі – «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цю Заяву-Договір про депозитний вклад (далі - Договір), про 
нижченаведене:  

 

1. Предмет Заяви-Договору 

1.1. Банк, у порядку та на умовах визначених чинним законодавством України, Договором про комплексне банківське 
обслуговування суб’єктів господарювання (надалі – Комплексний договір ), Умовами відкриття та обслуговування банківських 

вкладних (депозитних) рахунків (надалі – Умови) та Тарифами Банку, надає послуги по розміщенню та їх поверненню коштів 

Клієнта (надалі – Вклад (депозит), з виплатою процентів, на наступних умовах погоджених з Банком: 
1.1.1. Вид / назва Вкладу (депозиту) «Строковий» 

1.1.2. Сума та валюта Вкладу (депозиту) _______________ (_____________________) гривень 00 копійок. (вказати валюту) 

1.1.3. Строк Вкладу( депозиту) _________________________ днів, з датою повернення __.______.20__ року.  

(кількість днів числом та прописом) 

1.1.4. За розміщення Вкладу (депозиту) Банк сплачує 

Вкладнику проценти у розмірі  

____ (____________) % річних. 

1.1.5. Виплата процентів - щомісяця, протягом перших п’яти робочих днів кожного місяця, наступного за 

звітним місяцем, в якому було здійснено нарахування, а також в день повернення 

Вкладу (депозиту); 

або 

- в кінці строку дії Вкладу (депозиту) 

1.1.6. Нараховані та не витребувані проценти  - не збільшують суму Вкладу (депозиту) 

1.1.7. Для обліку Вкладу (депозиту) Банк відкриває 

Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок (далі – 

Депозитний рахунок) 

№  UA    --320371----------2610(251)---------- в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

1.1.8. Дострокове повне повернення Вкладу 

(депозиту)  

- не допускається 

1.1.9. Поповнення Вкладу (депозиту) - не допускається 

1.1.10. Продовження (пролонгація) строку розміщення 

Вкладу (депозиту)  

- допускається*  

*При намірі пролонгації строку розміщення Вкладу (депозиту) Вкладник подає до 

Банку, не пізніше дня, який передує дню поверненню Вкладу (депозиту), Лист-Заяву на 

пролонгацію Депозиту, який є невід’ємною частиною цієї  Заяви-Договору. Кількість 

пролонгацій необмежена 

1.1.11. Порядок розміщення Вкладу (депозиту) Вкладник самостійно здійснює переказ коштів у сумі Вкладу (депозиту) на Депозитний 

рахунок; 

або 

Банк здійснює договірне списання коштів у сумі Вкладу (депозиту)  з поточного 

рахунку №   UA --320371----------2600(2650)----------в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ», на Депозитний рахунок 

1.1.12. Номер рахунку, для отримання нарахованих 

процентів  

№    UA--320371----------2600(2650)----------в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,  

(або вказати реквізити Вкладника в іншому банку) 

1.1.13. Номер поточного рахунку для повернення 

Вкладу (депозиту) 

№   UA --320371----------2600(2650)----------в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 

(або вказати реквізити Вкладника в іншому банку) 

 

2. Умови, що є публічною пропозицією, та розміщені на сайті Банку https://www.ukrcapital.com.ua ) разом із цією Заявою-договором 

(акцептом) складають Договір банківського вкладу (депозиту) (надалі – Договір).  

3. Підписанням цієї Заяви-договору Вкладник укладає з Банком Договір на умовах викладених у цій Заяві-договорі, Умовах та 

Тарифах на обслуговування клієнтів, з якими Вкладник ознайомився, з ними погоджується і зобов’язується виконувати. Цією 

Заявою-договором підтверджуємо досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством 

України для такого роду договорів та достовірність усіх даних, вказаних в Заяві. 

4. Ця Заява-договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони. 

5. Ця Заява-договір набуває чинності з дати зарахування суми Вкладу (депозиту) на Депозитний рахунок та діє до повного 

виконання Сторонами своїх зобов’язань. У випадку не розміщення Вкладником Вкладу на Депозитному рахунку в сумі та у день, 

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


визначених у п.п. 1.1.2. та 1.1.3. цієї Заяви-договору, Заява-договір вважається неукладеною, кошти, що були переказані 

Вкладником на Депозитний рахунок, не зараховуються та підлягають поверненню не пізніше наступного банківського дня на 

поточний рахунок Вкладника, з якого вони були переказані. 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК: ВКЛАДНИК: 

АТ «БАНК « УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

Україна, 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 

 буд. 67 

Код Банку  320371 Код за ЄДРПОУ: 22868414 

 

Телефон (044) _________________ 

[повне найменування Клієнта відповідно до свідоцтва про 

реєстрацію] (назва юридичної особи) 

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

(місцезнаходження юридичної особи) 

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

(фактична адреса, якщо відрізняється від адреси реєстрації) 

ідентифікаційний код  ЄДРПОУ ________ 

п/р  UA---------код банку ------2600(2650)-----------_________ 

в ____________ (назва банку) 

Телефон ________________ 

 

Посада                                           ініціали, прізвище  

                          (підпис) 

          М. П. 

Посада                                            ініціали, прізвище 

                            (підпис) 

         М. П.1  
 

 

 
1 Використання печатки не є обов'язковим 


