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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  ___________________________________, що діє на підставі  

____________________________, з однієї сторони, та ФІЗИЧНА ОСОБА _______________________, надалі за текстом іменується – «Клієнт», паспорт серії __ 
№___, виданий ___, ким: ________, який/яка зареєстрований/зареєстрована за адресою: ____, _____,________,  реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _______, з другої сторони, які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір банківського (карткового) 

рахунку (надалі - іменується «Договір») про наступне. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1 Банк зобов’язується відкрити Клієнту поточний картковий рахунок  (в подальшому – КР), надавати послуги з розрахунково-касового обслуговування та 

проводити інші операції по КР,  на підставі отриманої  від Клієнта Анкети-заяви на відкриття КР та видачу банківської платіжної картки (надалі - Анкета-заява) та 
інших документів, наданих Клієнтом, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України, а Клієнт зобов’язується виконувати умови цього 

Договору належним чином та у встановлений строк. Номер КР зазначається в Анкеті-заяві Клієнта, яка є невід’ємною частиною цього Договора. Дія цього Договору 

поширюється на всі КР відкриті Клієнтом в Банку. 
1.2 Дія цього Договору буде поширюватись також на будь-які інші КР (крім поточних карткових рахунків, що відкриті  на підставі п.6.9. Інструкції про порядок 

відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 

року № 492, для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат), що будуть 
відкриті Банком Клієнту в майбутньому протягом строку дії цього Договору. Банк відкриває Клієнту КР відповідно до кількості наданих Банку Анкет-заяв, що в 

подальшому зберігаються Банком разом з цим  Договором. 

1.3 Використання КР з метою, що не відповідає чинному законодавству України, в тому числі з метою здійснення підприємницької діяльності, а також оплати 
вартості товарів або послуг, обіг яких заборонено чинним законодавством України, забороняється.  

1.4 Банк емітує та видає Клієнту особистий спеціальний платіжний засіб міжнародної платіжної системи Visa International. Тип особистого спеціального 

платіжного засобу за кожним КР зазначається у Анкеті - Заяві. Кожна із Анкет - Заяв є Додатком  до цього Договору.  

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

2.1. Терміни та визначення: 

банківська платіжна картка –  особистий електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого 
виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, 

перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення 

інших операцій, передбачених відповідним договором (надалі – БПК); 
банківський автомат самообслуговування (далі – «Банкомат») – програмно-технічний комплекс, що дає змогу держателю БПК за цим Договором здійснити 

самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану 

поточного(-их) рахунку(-ів) Клієнтові, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу з урахуванням вимог чинного 
законодавства України. 

витратний ліміт (ліміт авторизації та інші ліміти, які встановлені Банком) – гранична сума коштів, що доступна держателю БПК протягом певного періоду 

для здійснення операцій із застосуванням БПК. Обчислюється, як сума залишку на КР за мінусом суми незнижувального залишку та суми заблокованих, але не 
списаних коштів. 

дебетово-кредитна схема – платіжна схема, що передбачає платіжні операції Клієнта  з використанням БПК в межах залишку коштів, які обліковуються на його 

КР,  а в разі їх недостатності (відсутності) на КР – за рахунок наданого банком кредиту; 
держатель БПК – фізична особа (Клієнт або довірена особа Клієнта), яка на законних підставах має право здійснювати операції з використанням БПК за КР; 

довірена особа - фізична особа, якій Клієнт надав право на отримання додаткової БПК та яка на законних підставах має право здійснювати операції з використанням 

БПК та/або фізична особа, яка на законних підставах має право здійснювати операції по КР  Клієнта на підставі довіреності, оформленої згідно вимог чинного 

законодавства України; 

еквайрингова установа (еквайр) – юридична особа яка здійснює еквайринг; 

еквайринг – послуга  технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснені з використанням особистих електронних платіжних 
засобів  у платіжній системі; 

емітент - ПАТ «Банк «Український капітал»; 

емісія  – проведення операцій з випуску платіжних карток платіжної системи; 
КР –  поточний  картковий рахунок, що відкривається  Банком Клієнту  з метою зберігання грошових коштів Клієнта та здійснення розрахунково-касового 

обслуговування  за допомогою платіжних інструментів, в тому числі ( але не виключно) за допомогою банківської платіжної картки; 

недозволений/технічний овердрафт – виникнення дебетового сальдо за КР у разі відсутності угоди про надання Банком овердрафту, проведення держателем БПК 
операцій по КР з перевищенням витратного ліміту; 

незнижувальний залишок  – сума коштів клієнта на КР, що визначена в Тарифах Банку, яка на термін дії картки повинна залишатися на КР й не може бути 
використана Клієнтом. Незнижувальний залишок використовується Банком для оплати заборгованості Клієнта перед Банком, сум комісій та всіх інших зобов’язань,  

особистий спеціальний платіжний засіб -   спеціальний платіжний засіб,  емітований на ім’я  фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності; 

персональний ідентифікаційний номер (ПІН-код) – цифровий код, відомий тільки держателю БПК і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій 
з використанням БПК; 

підприємтсво - юридична особа, з якою Банк уклав Договір про розрахунково-касове обслуговування по виплаті заробітної плати з використанням платіжних 

карток. 
платіжний інструмент – засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому носії інформації, який використовується для ініціювання переказів. До 

платіжних інструментів належать документи на переказ та БПК; 

платіжні операції - дія ініційована держателем БПК, з унесення або зняття готівки з КР, здійснення розрахунків в безготівковій формі з використанням БПК за КР; 
платіжне повідомлення – сукупність даних в електронній формі, на підставі яких здійснюються розрахунки за операцію з БПК, що визначає вид операції та суму 

коштів, на яку вона виконана, ідентифікаційні дані емітента, еквайра та інші дані, визначені правилами платіжної системи; 

платіжний пристрій – технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, імпринтер, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), за 
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допомогою якого з дотриманням вимог чинного законодавства України та відповідно до можливостей цього пристрою, держатель БПК здійснює платіжні операції з 

фізичним використанням БПК; 

платіжна система -  міжнародна платіжна система VISA INTERNATIONAL; 
стоп-список - список БПК,складений за певними їх реквізитами, за якими заборонено або обмежено проведення операцій. Залежно від  правил  платіжної  системи  

стоп-список  може  бути  електронним та/або паперовим. 

2.2. Умови та порядок відкриття КР. 

2.2.1 Банк відкриває Клієнту КР з метою зберігання грошових коштів Клієнта та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за допомогою платіжних 

інструментів, в тому числі ( але не виключно) за допомогою БПК враховуючи режим використання такого(-их) КР, відповідно до умов Договору та чинного 

законодавства України після настання всіх наведених нижче умов: 

 надання Банку в належній формі документів, необхідних для ідентифікації Клієнта і осіб, уповноважених діяти від його імені, у порядку, встановленому 

законодавством України; 

 надання Банку в належній формі Анкети-заяви, а також інших документів, необхідних для відкриття КР відповідно до вимог встановлених чинним 

законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України; 
2.2.2 З метою виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Банк має 

право витребувати від Клієнта інші документи та відомості, потрібні для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У разі неподання Клієнтом 

таких документів або відомостей або умисного надання Клієнтом неправдивих відомостей про себе, Банк відмовляє Клієнту у відкритті  КР. 
2.2.3 Банк відкриває Клієнту  КР відповідно до кількості наданих Банку  Анкет-заяв, що в подальшому зберігаються Банком разом з цим  Договором . Разом з 

поданням Анкет-заяв на відкриття нового КР Клієнт надає Банку документи, надання яких вимагається чинним законодавством України, а також інші документи на 

вимогу Банку. 
2.2.4 Банк може відкрити Клієнту КР у національній валюті (980) та/або іноземній валюті (978,840). Валюта КР визначається Клієнтом у Анкеті-заяві. 

2.2.5 Днем відкриття КР Клієнта вважається дата, що зазначена у Анкеті-заяві в Статті «Відмітки банку».  

2.2.6 Довірена особа може розпорядитись КР за умови надання Клієнтом до Банку: 

 нотаріально посвідченої довіреності на розпорядження КР або за наявності засвідченої уповноваженим працівником Банку довіреності на розпорядження КР, 

складеної в Банку в присутності Клієнта та довіреної особи та/або 

 відповідного розпорядження, а саме Заяви на видачу додаткової БПК до КР довіреній особі . 
При цьому Довірена особа має пред’явити до Банку власний паспорт чи документ, що його замінює та реєстраційний номер облікової картки платника податків.  

2.2.7 Незалежно від надання довіреності на ім’я іншої особи, сам Клієнт розпоряджається КР за допомогою БПК та/або при пред’явленні документа, що засвідчує 
його особу. Під час здійснення операцій за КР як зразок підпису використовується зразок підпису особи, зазначений у картці із зразками підписів та/або на 

зворотній стороні БПК. 

2.2.8 Клієнт несе повну відповідальність за дії Довірених осіб. 
2.2.9 Повноваження Довіреної особи, які випливають з довіреності, припиняються в разі отримання Банком інформації про факт смерті Клієнта та в інших 

випадках передбачених чинним законодавством України. 

2.3. Основні умови здійснення розрахунково-касового обслуговування КР: 

2.3.1. Кошти на КР використовуються для здійснення розрахунково-касового обслуговування Клієнта за допомогою платіжних інструментів, в тому числі ( але не 

виключно) за допомогою БПК, згідно з вимогами чинного законодавства України та цього Договору. 

2.3.2. Банк здійснює розрахунково - касове обслуговування КР Клієнта за дебетово-кредитною схемою, відповідно до порядку та умов, передбачених цим 
Договором, іншими договорами Клієнта з Банком та згідно із чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку 

України. 

2.3.3.  Банк нараховує Клієнту проценти на залишки коштів, що знаходяться на КР на кінець кожного дня, у розмірі, що визначені в Тарифному пакеті. 
Нарахування процентів здійснюється у валюті  КР щоденно за фактичну кількість днів у місяці та році (28-29-30-31/365-366). При розрахунку процентів не 

враховується день зарахування коштів на КР та день списання коштів з КР та використовується схема заокруглення до двох знаків після коми. Сплата нарахованих 

процентів відбувається щомісяця, в останній робочий день кожного місяця, а також в день, що передує дню закриття  КР , шляхом перерахування на  КР. Протягом 
дії цього Договору розмір процентної ставки може бути змінений на умовах і в порядку, визначеному п. 3.2.11. цього Договору. У разі покладання на Банк функцій 

податкового агента, то Банк утримує із зазначених у цьому підпункті Договору процентів, податок з доходів фізичних осіб у розмірі та в порядку, визначеному 

діючим законодавством України.  
2.3.4. Для списання/зарахування  коштів з/на КР Клієнтом застосовуються платіжні інструменти, які визначені законодавством України, в тому числі (але не 

виключно )БПК. 

2.3.5. Клієнт може надавати Банку розрахункові документи на розпорядження коштами на КР на паперових носіях (в оригіналі), або розпоряджатися КР із 
використанням БПК відповідно до умов Договору та вимог  чинного законодавства України.  

2.3.6.  У будь-якому розрахунковому документі мають зазначатися всі необхідні реквізити, що вимагається для такого розрахункового документа відповідно до 
вимог Банку та чинного законодавства України. Банк не несе відповідальності за підтвердження правильності реквізитів відправника та отримувача, номерів 

рахунків та будь-якої іншої інформації, що міститься у розрахунковому документі. 

2.3.7. Якщо у розрахунковому документі містяться помилкові дані, Банк не несе відповідальності за будь-який збиток або втрату, спричинених такою помилкою. 
Якщо помилка виявляється під час перевірки правильності заповнення реквізитів, Банк повертає розрахунковий документ Клієнтові з метою надання Клієнтом 

правильної інформації. 

2.3.8. Розрахункові документи Клієнта приймаються протягом операційного дня, встановленого в Банку для платежів.  
2.3.9.  На підставі  наданих Клієнтом розрахункових документів Банк здійснює платежі з КР за таких умов: 

 достатньої суми витратного ліміту на КР,  

 отримання Банком розрахункового документа у встановленій Банком формі згідно законодавства України, підписаного належним чином та наявності у 
розрахунковому документі всієї необхідної інформації для здійснення платежу; 

 надання Банку всіх необхідних документів, що вимагаються для проведення платежу/списання, що вимагається чинним законодавством України (в тому числі, 
але не виключно, документів, що вимагаються відповідно до валютного законодавства та/або вимагаються для здійснення Банком фінансового моніторингу 

відповідно до законодавства України). 
2.3.10. Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та в межах суми витратного ліміту на КР.  

2.3.11. Якщо Банк одночасно отримує різні розрахункові документи стосовно одного КР, а на цьому КР не вистачає суми витратного ліміту для виконання всіх 

розрахункових документів, Банк має право на свій власний розсуд та відповідно до вимог чинного законодавства України визначити, які розрахункові документи 
виконувати. Банк повертає невиконані розрахункові документи Клієнтові. Банк не несе відповідальності за невиконання розрахункового документу через нестачу 

коштів/недостатнього залишку суми витратного ліміту на КР. 

2.3.12. Розрахункові документи виражені в гривні, отримані протягом операційного часу виконуються протягом операційного дня в якому одержано такий 
розрахунковий документ з датою валютування того ж дня. Розрахункові документи, що отримані від Клієнта в післяопераційний час, виконуються наступного 

операційного дня після одержання такого розрахункового документа з датою валютування наступного операційного дня, при цьому такий розрахунковий документ 

може бути виконано в цей же операційний день за умови отримання оплати у розмірі, встановленому Тарифним пакетом для КР. Обслуговування у 
післяопераційний час здійснюється виключно за згодою Банку. Операційний час визначається внутрішніми документами Банку та розміщується на інформаційних 

дошках в приміщенні Банку. Розрахункові документи, виражені в доларах США, ЄВРО, отримані протягом операційного часу, але не пізніше 14 годин виконуються 

в день одержання такого розрахункового документа з датою валютування того ж дня або датою зазначеною в розрахунковому документі. Розрахункові документи, 
виражені в доларах США, ЄВРО, що отримані після 14 годин, а також розрахункові документи, виражені в інших іноземних валютах, виконуються протягом 

операційного дня або наступного операційного дня з датою валютування наступним операційним днем. 

2.3.13. У випадку неможливості виконання розрахункового документа у зв’язку із: 
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 ненаданням необхідних документів для його виконання, або 

 оформленням розрахункового документа та супровідних документів до нього із порушенням чинного законодавства України та/або внутрішніх правил Банку, а 
також: 

  з інших підстав, передбачених законодавством України, Банк повертає такий розрахунковий документ разом із супровідними документами Клієнту. У випадку 
неможливості виконання розрахункового документа у зв’язку із недостатністю суми витратного ліміту на КР, необхідної для його виконання, Банк повертає такий 

розрахунковий документ без виконання. 

2.3.14. Переказ коштів за операціями, які ініційовані із застосуванням БПК у  межах України здійснюється в гривнях. 
2.3.15. Підписанням цього Договору Клієнт доручає (дає згоду) Банку виконувати дебетування КР на суму операцій , виконаних з використанням  БПК , за 

платіжними повідомленнями еквайрів. 

2.3.16. Клієнт визнає всі операції, що проведені з використанням БПК, інформація  про які надійшла в Банк від еквайрингової установи, дійсними та належною 
підставою для  проведення відповідних операцій по КР.   

2.3.17. Використання БПК з метою, що не відповідає чинному законодавству України, в тому числі з метою здійснення підприємницької діяльності, здійснення 

іноземних інвестицій в Україну, здійснення інвестицій резидентів за межі України, а також оплати вартості товарів та послуг , обіг яких заборонено чинним 
законодавством України, забороняється.  

2.3.18. Видача готівки з КР  в іноземній та національній валюті здійснюються у касі Банку/відділеннях Банку протягом операційного дня у порядку, встановленому 

чинним законодавством України.  Видача готівки з КР з використанням БПК через банкомати України здійснюється  в національній валюті цілодобово. 
2.3.19. Видача готівки з КР у сумі більшій ніж 50000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень, або еквівалент цієї суми в інших валютах, в яких відкрито Рахунок, 

здійснюється за умови повідомлення Клієнтом Банку до 13:00 години робочого (банківського) дня, що передує дню отримання готівки. У разі, якщо Клієнт не 

повідомить Банк в строки, встановлені цим пунктом Договору, та у випадку відсутності необхідної суми грошових коштів в готівковій формі в касі Банку, видача 
Банком готівки проводиться як тільки необхідна сума грошових коштів буде з акумульована у касі Банку.  

2.3.20. Зарахування коштів на КР здійснюється з урахуванням вимог діючого законодавства України. 

2.3.21. Банк зараховує на КР кошти, що вносяться до Банку готівкою протягом операційного часу, з датою валютування того ж робочого дня, з урахуванням 

обмежень, установлених чинним законодавством України.  

2.3.22. Зарахування готівкових коштів на КР за операціями, які ініційовані із застосуванням БПК у  межах України здійснюється в гривнях. 

2.3.23. Одержані на ім’я Клієнта перекази у національній валюті Банк зараховує на КР в день одержання коштів з датою валютування того ж дня. У випадку, якщо 
переказ коштів здійснює особа, з якою Клієнт перебуває у трудових відносинах («Зарплатні проекти») зарахування коштів здійснюється відповідно до умов 

Договору про розрахунково-касове обслуговування по виплаті заробітної плати з використанням платіжних карток , що укладений між Підприємством та Банком.  

2.3.24. Зарахування іноземної валюти на КР здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Одержані перекази в іноземній валюті Банк зараховує на 
КР не пізніше наступного робочого дня після вказаної в розрахунковому документі дати валютування та за умови одержання підтвердження від іноземного банку 

про зарахування цих коштів на кореспондентський рахунок Банку. Якщо реквізити валютного повідомлення про находження коштів не відповідають реквізитам 
Клієнта, то Банк не зараховує кошти на КР Клієнта до одержання підтвердження з уточненням платежу від нерезидента, що ініціював платіж. У випадку, коли 

валютним законодавством передбачено обов’язковий продаж іноземної валюти, Банк після продажу валюти зараховує кошти, отримані в результаті продажу на 

будь-який  поточний Рахунок Клієнта в національній валюті, відкритий у Банку.  
2.3.25. Помилково зараховані кошти на КР повертаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами 

Національного банку України. У випадку помилкового зарахування коштів на КР, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про це Банк та повернути такі кошти.  

2.3.26. Помилково сплачені кошти з КР повертаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в т.ч. нормативно-правовими актами 
Національного банку України.  

2.3.27. Підписанням цього договору, Клієнт доручає (дає згоду) Банку самостійно (без надання клієнтом будь-яких додаткових документів), в межах цього 

Договору, здійснювати договірне списання коштів з КР на суму операцій , виконаних з використанням  БПК , за платіжними повідомленнями еквайрів. 
2.3.28. Підписанням цього договору, Клієнт доручає (дає згоду) Банку самостійно (без надання клієнтом будь-яких додаткових документів), в межах діючих 

тарифів Банку та згідно цього Договору, здійснювати договірне списання коштів з КР у сумі вартості послуг Банку по обслуговуванню  КР  за наступними 

реквізитами: Отримувач/Банк Отримувача ПАТ «Банк «Український капітал», Код банку 320371, Код 22868414, рах. 6110_______; а також здійснювати договірне 
списання коштів з КР для погашення заборгованості Клієнта за овердрафтом\недозволеним овердрафтом по КР за наступними реквізитами: Отримувач 

________________________________, Банк отримувача ПАТ «Банк «Український капітал», Код банку 320371, Код _______________, рах. ________, нарахованих 

процентів за овердрафтом\недозволеним овердрафтом за наступними реквізитами: Отримувач/Банк Отримувача ПАТ «Банк «Український капітал», Код банку 
320371, Код 22868414, рах. 26276000010 (для резидентів України)/26277000020 (для нерезидентів України), штрафних санкцій тощо за наступними реквізитами : 

Отримувач/Банк Отримувача ПАТ «Банк «Український капітал», Код банку 320371, Код 22868414, рах. 6397_________. Грошові кошти у валюті іншій ніж валюта 

КР підлягають купівлі/продажу/обміну на МВРУ. Списання здійснюється меморіальним ордером на  підставі Тарифів Банку та розрахунку боргу. 
2.3.29. Банк отримує комісійну винагороду за операціями проведеними по КР з використанням БПК, згідно з Тарифами Банку. У випадку, якщо валюта комісійної 

винагороди відрізняється від валюти КР, Клієнт доручає Банку самостійно (без надання розрахункових документів) списати зі свого КР суму в наявній валюті, 

еквівалентну сумі комісійної винагороди, та направити грошові кошти на продаж/купівлю/обмін на міжбанківському валютному ринку необхідної суми комісійних.  
2.3.30. У випадку відсутності або недостатності у Клієнта коштів на КР у валюті, необхідній для оплати його боргових зобов’язань та /або для здійснення 

договірного списання відповідно до умов цього Договору, Банк має право, виключно на власний розсуд, здійснити наступній дії: 

 здійснити договірне списання коштів Клієнта у іншій валюті та зарахувати списані таким чином грошові кошти Клієнта в КР виконання його боргових 

зобов’язань перед Банком за курсом встановленим Банком, якщо інше не передбачено договором між Сторонами та/або законодавством України, в тому числі 

нормативно-правовими актами Національного банку України; 

 здійснити договірне списання коштів Клієнта у іншій валюті і самостійно придбати за рахунок таких коштів валюту, необхідну для виконання боргових 

зобов’язань Клієнта, на міжбанківському валютному ринку України за курсом, встановленим на такому ринку на день здійснення такого придбання валюти 

(купівля, продаж, обмін). При цьому придбана валюта внаслідок здійснення купівлі, продажу, обміну в залежності від випадку, зараховується на КР Клієнта у тій же 
валюті в якій виражено боргове зобов’язання Клієнта перед Банком та списується в рахунок виконання боргових зобов’язань Клієнта перед Банком в порядку 

передбаченому цим пунктом Договору. Конвертація (купівля, продаж, обмін) коштів Клієнта у валюту відповідного боргового зобов’язання відповідно до цього 

пункту Договору здійснюється Банком на підставі лише цього Договору у порядку та відповідно до чинного законодавства України без отримання від Клієнта 
відповідної заяви. Всі витрати, пов‘язані із конвертацією коштів Клієнта у валюту відповідного боргового зобов’язання, включаючи (але не виключно) комісії Банку 

(згідно діючих Тарифів), можливі обов’язкові платежі до бюджету та позабюджетних фондів за операції купівлі-продажу валют та всі інші витрати (в тому числі 

обов’язкові в силу закону), покладаються на Клієнта.  
2.3.31. У випадку наявності у Клієнта декількох КР, Клієнт має право самостійно визначити КР для здійснення договірного списання в першу чергу, за умов 

надання до Банку відповідного повідомлення за формою, встановленою внутрішніми документами Банку. У випадку, якщо Клієнт не надасть відповідне 
повідомлення до Банку та/або суми витратного ліміту на КР, який буде визначено Клієнтом як першочерговим для здійснення договірного списання буде 

недостатньо, Банк має право на власний розсуд визначити КР для здійснення договірного списання в першу чергу. 

2.3.32. Невикористання Банком його права на договірне списання коштів з КР Клієнта не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення боргових зобов’язань 
та від сплати пені за таке порушення. 

2.3.33.  Арешт коштів на КР здійснюється на підставі та відповідно до законодавства України. У випадку накладення арешту коштів на КР операції за таким КР 

здійснюються з врахуванням обмежень встановлених таким арештом у порядку та відповідно до законодавства України. 
2.3.34. Примусове списання коштів з КР здійснюється без доручення Клієнта на підставі у порядку та відповідно до чинного законодавства України. 

2.3.35. Банк підтверджує здійснення розрахунково-касових операцій за КР шляхом видачі виписок з КР на вимогу Клієнта. Клієнт зобов’язаний перевіряти 

виписки щодо правильності проведення банківських операцій та негайно повідомляти Банк про розбіжності. Крім цього, Клієнт повинен перевіряти, що 
розпорядження, які надаються ним або від його імені, виконуються Банком правильно. У разі виявлення будь-якої неточності або відсутності повної інформації, 

Клієнт зобов’язаний без затримки повідомити про це Банк. 
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2.3.36. Щомісячна виписка за минулий місяць надається  Клієнту (або довіреній особі Клієнта) особисто при відвідуванні Банку, до 10 числа поточного місяця в 

приміщенні банку. Якщо Клієнт не одержав чи несвоєчасно одержав виписку по КР по незалежним від Банку причинам це не звільняє Клієнта від взятих на нього 

зобов’язань згідно з умовами  Договору ( відповідно до п.п.2.3.37.). 
2.3.37. Дублікати  виписки надаються Клієнту згідно діючих Тарифів Банку на час надання дублікату виписки. 

2.3.38. Банк призупиняє нарахування процентів на залишок коштів на КР, у випадку накладення компетентними органами арешту на цей КР. Поновлення 

нарахування процентів здійснюється після зняття арешту з КР в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

2.4. Недозволений овердрафт: 

2.4.1. В разі виникнення у Клієнта недозволеного/технічного овердрафту, сума недозволеного овердрафту та проценти погашаються в першу чергу. Недозволений 

овердрафт повинен бути погашений та проценти за користування ним сплачені не пізніше останнього робочого дня місяця в якому недозволений овердрафт виник. 
В разі не погашення заборгованості за недозволеним овердрафтом за станом  на останній робочий день місяця, в якому недозволений овердрафт виник, Банк 

здійснює стягнення заборгованості у примусовому порядку та має право заблокувати БПК. Після погашення боргу за недозволеним овердрафтом дія БПК 

відновлюється. 
2.4.2. За користування недозволеним овердрафтом Банк нараховує, а Клієнт сплачує проценти згідно діючих Тарифів Банку. Проценти за користування 

недозволеним овердрафтом нараховуються у валюті  недозволеного овердрафту за фактичний строк використання коштів, виходячи із щоденного підсумкового 

залишку заборгованості на КР Клієнта. Розрахунок процентів за користування недозволеним овердрафтом на КР здійснюється за  фактичну кількість днів у місяці 
та році (28-29-30-31/365-366). День повернення заборгованості за недозволеним овердрафтом не враховується в період, за який нараховуються проценти,за 

користування недозволеним овердрафтом та використовується схема заокруглення до двох знаків після коми. Протягом дії цього Договору розмір процентної 

ставки може бути змінений на умовах і в порядку, визначеному п. 3.2.11. цього Договору .  

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 

3.1. Клієнт має право:  

3.1.1. Самостійно розпоряджатися коштами на КР, в т. ч.  застосовуючи БПК, як засіб для безготівкової оплати за товари (роботи, послуги) на підприємствах, 
установах, організаціях; для оплати за товари (роботи, послуги), купівля (одержання) яких здійснюється в системах електронної комерції, а також як засіб для 

одержання готівки в касі Банку,  платіжних пристроях  Банку та інших банків, що приймають картки платіжної системи VISA INTERNATIONAL, з дотриманням 

вимог чинного законодавства України, за винятком випадків обмеження права користування і розпорядження коштами на КР, передбачених законодавством . Крім 
виконання вказаних операцій, застосовувати БПК як засіб для виконання операцій з внесення готівкових коштів на свої КР відповідно до режиму використання КР.  

3.1.2. Вимагати від Банку своєчасного та повного здійснення розрахунків за КР . 
3.1.3. Отримувати виписку по КР згідно умов цього Договору. 

3.1.4. Надати доручення Банку на видачу додаткових БПК по своєму КР довіреним особам, що зазначені в Заяві на видачу додаткової  платіжної картки ПАТ 

«Банк«Український капітал» до КР, за умови обов’язкового надання Клієнтом та довіреними особами, необхідних документів щодо ідентифікації довіреної особи , 
згідно вимог чинного законодавства України та інших документів на розсуд Банку.Термін дії додаткової картки не може перевищувати термін дії основної БПК. 

Довірені особи Клієнта мають право користуватися додатковими БПК у відповідності із чинним законодавством України. Використання БПК за довіреністю не 

допускається. 
3.1.5. Визначити окремий денний, тижневий, або місячний ліміт отримання готівки для кожної додаткової БПК. 

3.1.6. В будь-який час відкликати або припинити дію додаткової БПК шляхом направлення в Банк письмового повідомлення і повернення додаткової БПК, або , у 

випадку, коли додаткову БПК неможливо передати у Банк, направити письмове повідомлення у Банк з проханням її вилучити. 
3.1.7.  Отримувати готівкові кошти з урахуванням умов п.3.3.4. цього Договору і за умови наявності достатньої суми витратного ліміту на КР. 

3.1.8. Проводити безготівкові операції за КР шляхом перерахування коштів з КР, у межах суми витратного ліміту, з дотриманням вимог чинного законодавства 

України та цього Договору. 
3.1.9. Поповнювати КР із-за меж банку за рахунок готівкових або безготівкових коштів з наступним призначенням платежу: поповнення КР №__  

,_____________________ПІБ; реєстраційний номер облікової картки платника податків:  ____________.  Без ПДВ.                            

3.1.10. Поповнювати КР з поточних  рахунків фізичних осіб в межах банку з наступним призначенням платежу: поповнення КР №___ ,  __________________ПІБ ; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків:  _____________________.  Без ПДВ. 

3.1.11. Клієнт має право оскаржувати будь-які операції, здійснені з використанням БПК, не пізніше 30 (тридцяти) днів з дати здійснення операції, шляхом надання 

письмової заяви до Банку. Банк розглядає заяву з оскарженням в строк до 90 (дев’яносто) календарних днів, згідно з діючим регламентом роботи платіжної системи. 
У випадку не пред’явлення письмової претензії в Банк у зазначений термін, операції здійснені з використанням БПК та зазначені у виписці по КР вважаються 

підтвердженими і оскарженню не підлягають. При цьому всі операції, що здійснені з використанням ПІН-коду є безспірними і оскарженню не підлягають. У 

випадку з’ясування самостійно Банком помилок та/або факту(ів) помилкового зарахування та/або списання коштів на/з КР по операціям здійсненим з 
використанням БПК, Сторони керуються вимогами встановленими цим Договором та чинним законодавством України для таких випадків. Для врегулювання 

спірних питань між Банком і Клієнтом по операціям здійсненим з використанням БПК можуть бути використані сліп, квитанція платіжного термінала, чек 

банкомата та інші документи за операціями з використанням БПК, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, які мають статус первинних документів. 
До врегулювання претензій Клієнта та з’ясування обставин спірного списання коштів з КР, кошти що списані з КР за спірной операцієй не поновлюються.    

3.1.12. Припинити дію цього Договору письмово повідомивши про це Банк за 45 календарних днів до запланованої дати припинення. 

3.1.13. За усним або письмовим запитом отримувати інформацію та відомості стосовно стану та операцій по власному КР, що становлять банківську таємницю. 
3.1.14. Інші права, передбачені чинним законодавством України. 

3.2. Банк має право:     

3.2.1. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на КР, гарантуючи їх наявність та проведення операцій відповідно до чинного законодавства України, в 
тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього Договору. 

3.2.2. Повернути Клієнту розрахункові документи без виконання у випадках та в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України, в тому 

числі нормативно-правовими актами Національного банку України. Повернення таких розрахункових документів Клієнту Банк здійснює особисто в день їх 
отримання. 

3.2.3. Приймати до виконання розрахунково-касові документи Клієнта в національній валюті України, в іноземній валюті,  з врахуванням поточних надходжень на 

відповідний КР. Виконувати розрахунково-касові документи у післяопераційний час за рахунок коштів, що надійшли у операційний час (або у післяопераційний 
час) цього операційного дня, здійснюється за згодою Банку.  

3.2.4. Самостійно здійснювати списання коштів з КР, в тому числі і на користь Банку, у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та/або 

цим Договором. 
3.2.5. Самостійно списувати з КР суми за повідомленнями еквайрингових установ та суму вартості обслуговування БПК та КР, включаючи комісійні та інші суми 

згідно Тарифів Банку та цього Договору.  

3.2.6. У разі невиконання Клієнтом умов, зазначених в п.3.3.4. цього Договору, надати на вимогу Клієнта готівку з урахуванням її наявності в касі Банку. 
3.2.7. За умови наявності заборгованості за недозволеним/технічним овердрафтом або зменшення суми ліміту незнижувального залишку самостійно, без отримання 

від Клієнта розрахункових документів, виконуючи надане цим договором доручення Клієнта, списувати в рахунок  погашення заборгованості кошти, що надходять 

на КР Клієнта. 

3.2.8. Здійснювати договірне списання процентів за користування недозволеним овердрафтом з КР Клієнта. Нараховувати штрафні санкції за непогашення в строк 

недозволеного овердрафту та процентів, у відповідності  з цим Договором (Стаття 4, п.4.8.). 

3.2.9. Здійснювати договірне  списання коштів з КР Клієнта у випадках, передбачених цим Договором та/або будь-яким іншим Договором про надання банківських 
послуг, укладеним Клієнтом з Банком. Списання здійснюється з КР Клієнта , в т.ч. за рахунок незнижувального залишку.  

3.2.10. Здійснювати договірне списання коштів у разі невідповідності проведеної операції режиму  функціонування КР для повернення цих коштів платнику. 

3.2.11. Ініціювати зміну умов Договору та у зв’язку із будь-якими змінами процентних ставок на українському грошовому ринку або ринку капіталу, або зміни 
будь-якої відповідної процентної ставки на будь-якому внутрішньому або міжнародному грошовому ринку або ринку капіталу, будь-які зміни вимог стосовно 
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резервів капіталу, вимог достатності або ліквідності капіталу, або зміни положень, що поширюються на Банк, або будь-які зміни законодавства, нормативів або 

положень, внутрішніх або міжнародних, або зміни у їх застосуванні або тлумаченні стосовно банківської діяльності, Банк має право в односторонньому порядку 

змінити у будь-який час розмір процентної ставки та розміри Тарифів, зазначені в Тарифному пакеті. При цьому Банк повідомляє Клієнта про зміну розміру 
процентної ставки/Тарифів шляхом розміщення відповідного повідомлення на інформаційних стендах в установах Банку та через мережу Інтернет на офіційному 

веб-сайті Банку http://www.ukrcapital.com.ua не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати запровадження нового розміру процентної ставки/Тарифів.  

3.2.12. Здійснювати договірне списання коштів з КР , в тому числі і на користь Банку, у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України 

та/або цим Договором. 

3.2.13. Вважати підставою для припинення дії Договору та блокування БПК одноразове порушення Клієнтом або довіреними особами умов цього Договору та 

Правил користування БПК. 
3.2.14. Самостійно встановлювати ліміт на видачу готівкових коштів через мережу платіжних пристроїв. 

3.2.15. За умови зменшення суми ліміту незнижувального залишку по КР тимчасово заблокувати БПК Клієнта. У разі не поповнення Клієнтом суми ліміту 

незнижувального залишку на протязі десяти днів з дати надання Банком Клієнту чергової виписки по КР Банк має право припинити дію БПК та дію цього Договору. 
3.2.16. Банк має право витребувати у Клієнта надання документів і відомостей, необхідних для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У 

випадку ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей, чи навмисного надання неправдивих відомостей про себе, Банк має право відмовити Клієнту в 

його обслуговуванні. 
3.2.17. Блокувати БПК (повністю припинити будь-які операції з БПК) у разі непогашення недозволеного овердрафту та процентів в строки згідно умов цього 

Договору. У випадку виявлення в результаті моніторингу нетипової активності по КР, з метою мінімізації можливих збитків Клієнта, Банк має право блокувати всі 

БПК відкриті до даного КР. При цьому Банк докладе зусиль для повідомлення про це Клієнта, однак Банк не несе відповідальності за будь-які збитки, що були 
понесені Клієнтом внаслідок таких дій 

3.2.18. Розблокувати КР тільки після надання Клієнтом відповідної письмової заяви та виконання зобов’язань згідно із договором. 

3.2.19. Зупиняти операції за КР у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України; в тому числі нормативно-правовими актами 
Національного банку України, та/або цим Договором, в тому числі за рішенням уповноважених органів, а також у випадках ненадання Клієнтом на запит Банку 

документів, необхідних для здійснення Банком функції фінансового моніторингу та/або які вимагаються внутрішніми документами Банку та/або виникнення у 

Банка на його власний розсуд, підозри, що операції Клієнта та/або його діяльність в цілому та/або діяльність представників Клієнта містить ознаки діяльності з 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або з фінансуванням тероризму та/або будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство 

України щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та боротьби з фінансуванням тероризму. Строк на який може 
бути зупинено проведення фінансової операції встановлюється нормативно-правовими актами у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом. 

3.2.20. Призупинити здійснення операцій та/або надання послуг за КР, якщо Клієнт не виконує обов‘язок, визначений п.п.3.3.2. та 3.3.3. цього Договору та/або має 
заборгованість по оплаті за обслуговування КР та/або надані Банком послуги, в тому числі і за іншими будь-якими договорами про надання банківських послуг, 

укладеними між Клієнтом та Банком, враховуючи суми нарахованих штрафних санкцій. 

3.2.21. Закрити Рахунок та/або розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством 
України. 

3.2.22. Вимагати та отримувати від Клієнта документи, необхідні для належного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, а також у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також документи та відомості, необхідні для з‘ясування суті його 
діяльності або фінансового стану Клієнта, що визначені чинним законодавством України та цим Договором. 

3.2.23. Належну до виплати готівкою суму/частину суми, що менше 1 (одного) долара/5 (п‘яти) євро за КР в іноземній валюті та/або нарахованими процентами по 

КР виплатити готівкою в національній валюті за встановленим Банком комерційним курсом купівлі долара США/ЄВРО за гривні на дату здійснення операції. 
3.2.24. Здійснювати договірне списання коштів з КР Клієнта у випадках, передбачених цим Договором та/або будь-яким іншим договором про надання банківських 

послуг, укладеним Клієнтом з Банком. 

3.2.25. Відмовити Клієнту у виконанні розрахункового документу за операцією, яка містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу та повернути його 
без виконання. 

3.2.26. Відмовити Клієнту в обслуговуванні КР(ів), у разі ненадання Клієнтом документів та/або відомостей, які необхідні Банку для виконання вимог 

законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом зокрема, але не обмежуючись 
цим: 

 ненадання на першу вимогу Банку документів, необхідних для з’ясування особи Клієнта, суті діяльності та його фінансового стану;  

 неповідомлення Банку про зміну паспортних даних, адреси місця проживання (реєстрації), телефонів та ненадання відповідних документів. 

3.2.27. В односторонньому порядку  самостійно встановлювати/змінювати операційний час Банку. 

3.2.28. За дорученням Клієнта  протягом трьох днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків подавати відомості про це в електронному вигляді 
засобами електронної пошти НБУ на адресу державної податкової адміністрації з використанням засобів захисту інформації НБУ, у випадку якщо Клієнт  є 

самозайнятою особою та повідомив письмово про це Банк. 

3.2.29. За усним або письмовим запитом Клієнта та/або довіреної особи надавати інформацію та відомості стосовно стану та операцій по КР Клієнта, що становлять 
банківську таємницю. 

3.2.30. В разі невідповідності призначення платежу, при надходженні коштів на КР, зараховувати кошти на рахунок “Кредитові суми до з’ясування“ та надіслати 

банку платника запит для з’ясування та уточнення призначення платежу. Якщо протягом трьох робочих днів з дня надсилання запиту уточнена відповідь не 

одержана, кошти повертаються  в банк платника. 

3.2.31. Утримувати податкок з доходів фізичних осіб у розмірі та в порядку, визначеному діючим законодавством України. 

3.2.32. Інші права, передбачені чинним законодавством України. 

3.3. Клієнт зобов’язується: 

3.3.1. Проводити операції по КР(ах), згідно режиму функціонування КР(ів), передбаченого чинним законодавством України, дотримуючись вимог цього Договору та 

Додатків до нього, нормативно-правових актів з питань здійснення розрахунково-касових операцій  та режиму роботи Банку та встановленого Банком операційного 
часу. 

3.3.2. Виконувати вимоги чинного законодавства України, не користуватись КР для проведення операцій, пов‘язаних з підприємницькою діяльністю, або на цілі, що 
суперечать чинному законодавству України. 

3.3.3. Надавати на вимогу Банку документи і відомості, необхідні для з‘ясування суті його діяльності або фінансового стану. 

3.3.4. Попередити Банк про намір отримати готівку з КР в сумі понад 50 000,00 (п‘ятдесят тисяч) гривень, або еквівалент цієї суми в інших валютах в який відкрито 
Рахунок, до 13 години робочого (банківського) дня, що передує дню отримання готівки. 

3.3.5. Сплачувати комісію за послуги Банку згідно з діючими Тарифами, інформація  про  які розміщується на інформаційних стендах, що знаходяться в 

приміщеннях Банку, та на офіційному веб-сайті Банку: http://www.ukrcapital.com.ua. 
3.3.6. Негайно після виявлення помилкового зарахування коштів на Рахунок повідомити про це Банк і повернути Банку помилково зараховані кошти. У разі 

надходження від Банку повідомлення про здійснення помилкового переказу на Рахунок повернути зазначену в повідомленні суму протягом трьох робочих днів з 

дати надходження такого повідомлення. 
3.3.7.  У будь-який час забезпечувати наявність на КР коштів в обсязі, достатньому для здійснення Банком договірного списання з КР у випадках та в порядку, що 

встановлені цим Договором та чинним законодавством України. 

3.3.8.  Надавати на першу вимогу Банку документи і відомості, необхідні для належного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, а також 
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що визначений чинним законодавством України. 

3.3.9. Повідомити Банк про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за КР не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки з КР. 

http://www/
http://www.ukrcapital.com.ua/
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3.3.10. Письмово повідомити Банк про зміну свого місця проживання/адреси реєстрації, або інших документів, що надані Клієнтом Банку для відкриття КР та/або 

інших реквізитів Клієнта протягом 5 (п‘яти) робочих днів з дати таких змін з наданням підтверджуючих документів.  

3.3.11. У випадку зміни довіреної особи, внесеної до картки зі зразками підписів, або пролонгації її обов’язків чи анулювання довіреності, вчасно надавати до 
Банку документи, які підтверджують її повноваження. 

3.3.12. Виконувати Правила (ст. 5) користування БПК ПАТ «Банк«Український капітал» і умови цього Договору. 

3.3.13.  З моменту генерації чи отримання ПІН-коду (ПІН-конверту) забезпечити його нерозголошення та захист від несанкціонованого використання третіми 

особами. При цьому всі операції, що здійснені з використанням Пін-коду є безспірними і оскарженню не підлягають. 

3.3.14. Негайно сповістити Банк про необхідність блокування БПК (повного припинення будь-яких операцій з БПК) у випадку втрати / крадіжки БПК, або якщо 

ПІН - код дискредитований (став відомий будь-яким третім особам поза волею Клієнта). Клієнт зобов’язаний сповістити про це Банк усно за телефоном у місті 
Києві +380 44 205-33-76 (пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. та передсвяткові дні з 9:00 до 17:00) або Процесінговий центр +380 44 247-49-75 (цілодобово, без вихідних). 

Усне повідомлення Клієнта фіксується в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Банку. При підписанні цього Договору, Банк 

зобов’язаний повідомити Клієнта про порядок фіксування усних повідомлень Клієнта з питань втрати / крадіжки БПК та / або дискредитації ПІН – коду.  Усне 
повідомлення необхідно підтвердити відповідною письмовою заявою, яку Клієнт зобов’язаний подати до Банку або направити рекомендованим листом не пізніше 

першого наступного робочого дня з дати усного повідомлення. Адреса Банку, куди необхідно надавати письмову заяву, вказана в Статті 10 цього Договору. 

Невиконання такого зобов’язання Клієнтом надає Банку право (але не зобов’язує його) відновити повністю всі операції по КР з використанням всіх БПК. 
3.3.15. У разі несвоєчасного повідомлення Банку про втрату/викрадення БПК, як вказано у п.3.3.14., нести повну відповідальність та прийняти на себе всі 

зобов’язання за операціями, що були проведені з використанням БПК до моменту занесення БПК  до „Стоп-списку”. 

3.3.16. Не надавати свою БПК для використання третім особам. 
3.3.17. Перевіряти виписки щодо правильності проведення банківських операцій та негайно повідомляти Банк про розбіжності. Контролювати операції по КР, 

повідомляти Банк про операції, які не виконувались Клієнтом/Довіреною особою Клієнта (в тому числі Держателями БПК) та не допускати виникнення 

заборгованості Клієнта перед Банком. У разі зменшення суми ліміту незнижувального залишку, відновити ліміт незнижувального залишку по КР (поповнити КР) на 
протязі десяти календарних днів з дати надання Банком чергової виписки по КР.  

3.3.18. Не проводити операцій по КР у разі зменшення суми ліміту незнижувального залишку. 

3.3.19. Повернути заборгованість по недозволеному овердрафту та сплатити проценти за користування недозволеним овердрафтом у строк, не пізніше останнього 
робочого дня місяця в якому недозволений овердрафт виник. 

3.3.20. За користування недозволеним овердрафтом сплачувати проценти у відповідності із Тарифами Банку. 
3.3.21. При перерахуванні коштів в безготівковій формі на свій КР дотримуватися відповідності призначення платежу, вказаному в Статті 3 (п.3.1.9. та 3.1.10.). 

При невідповідності призначення платежу Клієнт доручає Банку здійснювати дії відповідно до п. 3.2.30. даного Договору. 

3.3.22. При наявності додаткових БПК по КР приймати на себе всю відповідальність за дотримання Правил користування БПК та оплату всіх операцій, здійснених 
за їх допомогою. 

3.3.23. Після закінчення строку дії БПК або у разі закриття КР та/або розірвання Договору повернути всі видані БПК до Банку. В разі звільнення з Підприємства, 

Клієнт зобов’язаний повернути до банку БПК до моменту отримання трудової книжки на підприємстві.  
3.3.24. В разі помилкового списання коштів з КР Клієнта, Клієнт зобов`язаний після отримання виписки або інформації про залишок коштів на КР, 

проінформувати Банк про розходження, що виявлені (в термін не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним). За умови ненадходження від Клієнта претензій по 

виписці  (в термін не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним) або неотримання виписки до 10 числа місяця, наступного за звітним, виписка вважається  
підтвердженою Клієнтом. 

3.3.25. В разі помилкового зарахування коштів на КР Клієнта, Клієнт зобов`язаний після отримання виписки або інформації про залишок коштів на КР, 

проінформувати Банк про розходження, що виявлені (в термін не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним). Клієнт доручає Банку, самостійно, без наступного 
додаткового погодження з ним, списувати з КР виявлені суми помилково зарахованих коштів. 

3.3.26. Самостійно стежити за повідомленнями Банку, які оприлюднюються на інформаційних дошках Банку та на офіційному веб-сайті Банку 

http://www.ukrcapital.com.ua та іншим способом, що стосуються умов цього Договору .Самостійно слідкувати та ознайомлюватися із повідомленнями Банку щодо 
зміни процентних ставок/Тарифів, та несе усі ризики у зв’язку з не виконання ним цього обов’язку. В будь-якому випадку, новий розмір процентної ставки/Тарифів 

(як в сторону збільшення так і в сторону зменшення) вважається погодженим Клієнтом. Проведення Клієнтом операції(-ій) за КР після вступу в силу нових тарифів, 

підтверджує згоду Клієнта з новими тарифами Банку.         
3.3.27. У тижневий термін повідомляти Банк про зміну своєї поштової адреси, паспортних  даних та інших реквізитів. 

3.3.28. Повернути суму недозволеного овердрафту та сплатити проценти за користування овердрафтом, а також сплатити всі комісії згідно Тарифів Банку в строк, 

що не перевищує трьох банківських днів з дати досягнення сторонами домовленості про розірвання цього договору в письмовій формі. 
3.3.29. Надати Банку інформацію для здійснення контактів з Клієнтом шляхом зазначення даної інформації в Статті 10 даного Договору. 

3.3.30. У разі зміни контактних телефонів терміново повідомляти про дані зміни Банк. 

3.4.  Банк зобов’язується:                                 

3.4.1. Ознайомити Клієнта з Правилами користування БПК. Надавати консультації стосовно Правил видачі та користування БПК ПАТ «Банк«Український капітал». 

3.4.2. Відкрити Клієнту КР після виконання Клієнтом всіх умов, встановлених цим Договором. 

3.4.3. Видавати готівку або перераховувати кошти виключно в межах сум витратного ліміту, з урахуванням вимог п.3.3.4. цього Договору. 
3.4.4. Видавати на вимогу Клієнта виписки по КР. 

3.4.5. Забезпечувати збереження ввірених йому Клієнтом грошових коштів. 

3.4.6. Видати Клієнту БПК протягом 7 банківських днів з моменту надання ним Анкети-заяви (Заяви на видачу додаткової банківської платіжної картки тощо),  
документів необхідних для випуску БПК та для відкриття КР, сплати Клієнтом комісійних винагород за відкриття КР, оформлення та/або переоформлення БПК, а 

також  внесення Клієнтом на КР суми незнижувального залишку.  

3.4.7. Належним чином виконувати умови цього Договору.  
3.4.8. Своєчасно здійснювати розрахунково-касові операції за КР, відповідно до чинного законодавства України. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на КР 

Клієнта. Зараховувати кошти на КР поточним банківським днем, якщо вони надійшли в операційний час, і наступного дня, якщо вони надійшли після операційного 

часу. 
3.4.9. Гарантувати таємницю операцій за КР Клієнта шляхом надання інформації по КР в порядку та у випадках, визначених чинним законодавством. Без згоди 

Клієнта інформація третім особам з питань проведення операцій за Рахунками може бути надана тільки у випадках і порядку, передбачених Законом України «Про 

банки і банківську діяльність».  
3.4.10. Нараховувати та сплачувати Клієнту проценти на залишки коштів, що знаходяться на КР Клієнта, відповідно до умов, визначених цим Договором. 

3.4.11. Нараховувати проценти за користування коштами у межах несанкціонованого овердрафту, відповідно до умов, визначених цим Договором. 

3.4.12. Блокувати БПК при зверненні Клієнта з приводу втрати (викрадення) БПК, або коли Клієнт вважає, що його ПІН-код став відомий третім особам. 
3.4.13. Перерахувати кошти з КР на інші рахунки Клієнта або видати готівку з КР, в разі розірвання чи припинення дії Договору за дорученням Клієнта, відповідно 

до заяви про закриття КР,  з дотриманням наступних термінів: 

 в разі наявності діючих БПК по КР - через 45 календарних днів, з дня повернення Клієнтом БПК до Банку та/або вилучення/блокування/анулювання БПК; 

 в разі відсутності діючих БПК по КР та за умови, що з дати повернення цих БПК до Банку та /або вилучення/блокування/анулювання цих БПК, минуло не 
менш ніж 45 календарних днів - не пізніше ніж на наступний робочий день, з дня отримання заяви про закриття КР. 

3.4.14. Зберігати протягом дії договору інформацію, яка зазначена в Статті 10 даного Договору та надається Клієнтом для здійснення контактів з ним.  

3.4.15. Повідомляти Клієнта про кожну здійснену операцію з використанням БПК  за допомогою мобільного каналу зв’язку , згідно контактної інформації наданої 
Клієнтом.  

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

http://www/
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4.1. За невиконання або неналежне виконання умов дійсного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України і дійсним 

Договором. 

 4.2. Банк несе відповідальність за збереження коштів, розміщених Клієнтом на Рахунку, та гарантує Клієнту повернення залишку на Рахунку з припиненням дії 
цього Договору. 

4.3. Банк несе відповідальність за дотримання терміну постановки БПК до СТОП-списку. 

4.4. Банк не несе відповідальності за виникнення конфліктних ситуацій за межами сфери його контролю та пов`язаних зі збоями зовнішніх систем оплати, 

розрахунків, обробки та передачі даних, а також якщо БПК не була прийнята до сплати третьою стороною. 

4.5.  Банк не несе відповідальності за наслідки розголошення ПІН-коду та несанкціоноване використання БПК третіми особами. 

4.6. Банк не несе відповідальності за несвоєчасне зарахування сум поповнення Рахунку, що стало наслідком неправильного зазначення Клієнтом банківських 
реквізитів та особистих даних. 

4.7. Банк не несе відповідальність за необґрунтовану відмову сторонніх організацій від прийому БПК для оплати товарів та послуг. 

4.8. В разі не погашення недозволеного овердрафту в строк та на умовах визначених цим Договором, Клієнт несе відповідальність за порушення грошового 
зобов’язання  та сплачує Банку штраф в розмірі 70% річних від простроченої суми за весь час прострочення. 

4.9. Банк не приймає претензії Клієнта щодо операцій з БПК, які були здійснені з підтвердженням ПІН-коду. 

4.10. Банк не несе відповідальності за технічний стан комп’ютерного та іншого обладнання Держателя, низьку якість устаткування автоматичної телефонної станції 
Держателя та/або ліній зв’язку, якість каналів Інтернет у Держателя та/або припинення використання системи через відключення електроенергії та/або ушкодження 

ліній зв’язку, за збої, що можливі в результаті використання Держателем неліцензованого програмного забезпечення, та/або у випадку зараження програмного 

забезпечення вірусами та у випадку відсутності зв’язку з Банком, що сталася не з вини Банку. 
4.11. Клієнт несе відповідальність за виконання умов цього Договору згідно з чинним законодавством. 

4.12. Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, яка викладена у Заяві-Анкеті щодо своїх даних та Держателів БПК. 

4.13. Клієнт несе повну відповідальність за всі операції по Рахунку, що здійснювались Держателями БПК з використанням БПК. 
Збитки, завдані Банку Держателями БПК внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, підлягають негайному відшкодуванню з боку 

Клієнта. 

5. ПРАВИЛА ВИДАЧІ ТА КОРИСТУВАННЯ БПК ПАТ „БАНК”УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” 

5.1. Загальні положення: 

5.1.1. БПК є власністю Банку.  
5.1.2. Банк надає БПК Держателю БПК в користування  відповідно до умов цього Договору.  

5.1.3. Держатель БПК зобов’язаний використовувати БПК відповідно до вимог законодавства України, нормативних документів Національного банку України, 

правил платіжної системи , а також  умов даного Договору. За допомогою  БПК забороняється здійснення інвестицій в Україну та за її межі. 
5.1.4. Банк має право у будь-який момент на свій розсуд зупинити чи призупинити дію БПК, а також відмовити Клієнту/Держателю БПК у її поновленні, заміні чи 

випуску нової БПК у разі порушення Клієнтом будь-яких умов цього Договору, чинного законодавства України або правил користування БПК. 

5.1.5. Номер БПК та термін дії БПК надрукований на лицьовій стороні БПК. БПК дійсна до 24:00 годин (включно) останнього дня вказаного на БПК місяця. 
5.1.6. Перевипуск БПК на новий термін здійснюється Банком автоматично протягом останнього місяця дії БПК, за умови наявності необхідної суми коштів на КР та 

за умови, якщо від Клієнта не надійшла заява про закриття КР до 25 числа місяця, що передує останньому місяцю дії БПК. У випадку виникнення несанкціонованої 

заборгованості і несвоєчасного поповнення суми незнижувального залишку Банк  має право не перевипускати БПК на новий термін.  Попередня БПК анулюється. 
КР закривається.  

5.1.7. Клієнт/Держатель БПК повинен зберігати всі документі по операціях з використанням БПК під час її дії та надавати їх за вимогою Банку для врегулювання 

спірних питань. 
5.1.8. БПК має право користуватись тільки Держатель БПК. Будь-яке використання БПК іншою особою є незаконним. 

5.1.9. Інші рекомендації щодо використання БПК вказані в Додатку № 1 до цього Договору. 

5.2. Порядок видачі та використання БПК 

5.2.1. БПК та конверт з ПІН кодом надаються Держателю БПК  протягом семи робочих днів відповідно до умов цього Договору (п.п.3.4.6.), за умови пред’явлення 

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. При отриманні БПК, Держатель на зворотній стороні БПК повинен поставити свій підпис. До БПК додається 

спеціальний конверт (ПІН-конверт) з інформацією про ПІН-код, який друкується в одному примірнику.  

5.2.2. Держатель БПК зобов'язаний бережно використовувати БПК із метою запобігання її пошкодження (фізичного деформування,  впливу  магнітного  поля 

/активного хімічного середовища та інше), втрати, викрадення або використання БПК іншою особою.   

5.2.3. Держатель БПК зобов’язаний надійно зберігати БПК, ПІН, та інші засоби, які дають змогу користуватись БПК. 

5.3. Розрахунки за товари 

5.3.1. Для розрахунку за товари та послуги, необхідно надати БПК працівнику підприємства торгівлі.  Працівник підприємства зобов’язаний здійснювати операції з 

використанням БПК в присутності Держателя БПК, якщо інше не узгоджено з Держателем. За правилами платіжної системи, в деяких організаціях для окремих 

видів операцій, необхідно пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, як засіб ідентифікації Держателя БПК. Тому, при сплаті покупки за 
допомогою БПК, рекомендується мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. 

5.3.2. Переконавшись у справжності БПК і правах Держателя БПК, працівник підприємства торгівлі здійснює авторизацію. Для цього він поміщає БПК до 

платіжного терміналу, та в разі необхідності, Держатель БПК повинен набрати на клавіатурі свій ПІН, як засіб ідентифікації Держателя БПК. Якщо операція 

дозволена, працівник підприємства торгівлі отримує квитанцію в такій кількості примірників, яка потрібна для всіх учасників операції. Квитанція повинна 

включати в себе обов’язкові реквізити згідно чинного законодавства України, а саме: 

 Ідентифікатор підприємства, ідентифікатор платіжного пристрою, дату та час здійснення операції, суму та валюту операції, суму комісійної винагороди, 
реквізити БПК, які допустимі правилами безпеки платіжної системи, вид операції, код авторизації/інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі. 

5.3.3. Держатель БПК повинен перевірити правильність цих даних на квитанції та  поставити на квитанції свій підпис. Якщо у процесі здійснення операції 
Держатель БПК увів ПІН, працівник підприємства може не вимагати від Держателя БПК підписання квитанції платіжного термінала.  

5.3.4. Якщо працівник  підприємства торгівлі не впевнений в ідентичності підпису, він має право відмовити в оплаті покупки по БПК і запропонувати інший засіб 

оплати, наприклад, готівкою. У такому випадку працівник підприємства торгівлі зобов'язаний скасувати здійснену операцію та видати копію квитанції на 
скасування операції, здійсненої з використанням БПК. 

5.3.5. Після того як працівник  підприємства торгівлі належним чином оформив квитанцію, перевірив підпис Держателя БПК (за необхідності)  і прийняв оплату по 

БПК, він зобов'язаний  видати один примірник квитанції Держателю БПК.  

5.4. Відмова від здійснення платіжної операції з використанням БПК та випадки вилучення БПК 

5.4.1. Держателю БПК може бути відмовлено в здійснені платіжної операції з використанням БПК у разі: 

 закінчення терміну дії БПК, відсутності необхідних ознак її платіжності тощо; 

 невідповідності між підписом на БПК та підписом на паперовому документі, який оформляється за результатми операції, або неправильного введення ПІНу; 

 відмова Держателя БПК надати документ, що ідентифікує його особу, у випадках передбачених законодавством України, або якщо було виявлено, що особа не 

має права використовувати БПК; 

 неможливість виконання авторизації у зв’язку з технічними причинами. 
5.4.2. БПК може бути вилучена у Держателя БПК працівником  підприємства торгівлі, де Держатель БПК мав намір розрахуватися за допомогою БПК, або 

працівником банківської установи, де через касу Держатель БПК бажав отримати готівку або виконати іншу операцію. Держателю БПК повинні пояснити причину 
вилучення БПК (як правило, це розпорядження Банку та/або платіжної системи у випадку порушення даних Правил видачі та користування БПК та/або Договору), 

та скласти акт встановленої форми і надати Держателю БПК його екземпляр. 

5.4.3. Банкомат може не повернути БПК із причини несправності банкомату або вилучення БПК за розпорядженням Банку/платіжної системи. У такому випадку 
Держателю БПК слід звернутися до Банку або до процесінгового центру.  
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УВАГА:Банкомат автоматично вилучає БПК після третьої спроби невірного введення ПІН-коду. БПК, а також кошти, які Держатель БПК залишає в 

банкоматі на термін, більше ніж 20 секунд після появи відповідного повідомлення на екрані банкомату, також автоматично вилучаються. Якщо така подія 

трапилась, Держателю БПК необхідно звернутись до Банку. 

5.5. Випадки втрати або крадіжки БПК 

5.5.1. У випадку втрати (крадіжки) БПК, або якщо ПІН став відомий третім особам, Держателю БПК необхідно негайно повідомити про це процесінговий центр або 

Банк для блокування БПК в порядку викладеному в п.п.5.5.2 При усному зверненні Держателя БПК із цього приводу необхідно назвати передбачений для таких 

випадків пароль. Чим скоріше Держатель БПК проінформує про втрату або крадіжку БПК, тим менша імовірність, що хто-небудь, без його відома, спробує 

скористатися БПК. 

5.5.2. В разі виникнення умов згідно п.п.5.5.1, необхідно надати у Банк письмову заяву з викладенням причин блокування та на здійснення Банком подальших дій 
щодо видачі нової БПК. Інформація про втрачену або викрадену БПК повинна включати номер БПК, строк її дії, П.І.Б. Держателя БПК. 

5.5.3. При виявлені БПК, яка раніше була заявлена як втрачена або викрадена, Держатель БПК зобов’язаний негайно сповістити про це Банк і повернути БПК в Банк. 

6. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ. 
6.1. Перелік Послуг, що надаються Банком за КР, а також їх вартість визначається в Тарифному пакеті (надалі за текстом – «Тарифи») для кожного КР, що 

відкривається відповідно до умов цього Договору. Тарифи затверджуються рішенням відповідного уповноваженого органу Банку та оприлюднюються шляхом їх 

розміщення на інформаційних стендах та на офіційному веб - сайті Банку: http://www.ukrcapital.com.ua. Вид Тарифного пакету за кожним КР зазначається у Анкеті - 
Заяві. Підписанням Анкети - Заяви Клієнт свідчить про ознайомлення з актуальним Тарифним пакетом для відповідного КР. Кожна із Анкет - Заяв є Додатком  до 

цього Договору. 

6.2. Клієнт сплачує за послуги Банку згідно з діючими Тарифами, інформація про які розміщується на інформаційних стендах, що знаходяться в приміщеннях Банку, 
та на офіційному веб-сайті Банку: http://www.ukrcapital.com.ua. 

 ФОРС-МАЖОР 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком 

надзвичайних і непередбачених при даних умовах подій, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої Сторони. Такі події включають стихійне лихо, 

екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя, а також у разі прийняття законів України, нормативних актів Уряду та 
Національного банку України, які перешкоджають виконанню зобов’язань по даному договору (далі – форс-мажор), але не обмежуються ними. Період звільнення 

від відповідальності починається з моменту оголошення Стороною, що не виконала свої зобов’язання “форс-мажору” і закінчується чи закінчився б, якби Сторона, 

що не виконала свої зобов’язання, вжила заходів, які вона справді могла вжити для виходу з “форс-мажору”. “Форс-мажор” автоматично подовжує термін 
виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання “форс-мажорних” обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. 

Якщо ці обставини тривають більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим договором, і в 

такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків. 

 УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. 
8.1. 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. 

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 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. 

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 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. Клієнт 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 Клієнт підтверджує, що був ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується підписом 

Клієнта на цьому Договорі. 

 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. 

9.1. Дійсний Договір може бути розірвано, а КР закрито в таких випадках:  
а)   на підставі заяви Клієнта;  

б)   за ініціативою Банку:  

 у випадку невиконання умов інших договорів з Банком або неналежного виконання Клієнтом вимог уповноважених осіб Банку (в межах їх компетенції) з питань 

документального оформлення юридичної справи Клієнта і питань банківського обслуговування КР, які не дають можливість Банку виконати вимоги чинного 

законодавства (в т.ч. по боротьбі з відмиванням брудних коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом); 

 у разі відсутності операцій за КР протягом 1-го року та відсутності залишку коштів на ньому; 

 у випадку порушення Клієнтом будь-яких зобов’язань та умов за цим Договором, які перешкоджають або роблять неможливим виконання Банком своїх 
зобов‘язань за цим Договором; 

в)  на підставі рішення уповноваженого державного органу про оголошення фізичної особи померлою чи визнання безвісно відсутньою; 

г)  на інших підставах, передбачених законодавством України. 
9.2. У випадках, передбачених пп. а), б) п. 9.1 КР закриваються та цей Договір розривається, за умови виконання Сторонами вимог чинного законодавства . 

9.3. У випадку закриття КР на підставі заяви Клієнта, КР закривається з урахуванням вимог визначених в  п.п. 3.4.13. п. 3.4. цього Договору. 

9.4. Спори, що можуть виникнути між Сторонами протягом дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди –  у суді, згідно з 
чинним законодавством України. 

9.5. Банк має право за своїм розсудом відмовити Клієнту в отриманні нової БПК, або поновлені старої. 

9.6. Клієнт підтверджує та гарантує, що документи та інформація надані ним при укладенні цього договору, існують в редакції в якій вони надані Банку, і що ці 
документи є чинними, а інформація правдивою та достовірною, вони не містять  недостовірних відомостей та фактів. 

9.7. Клієнт підтверджує, що до підписання цього Договору належним чином ознайомлений з режимом  КР та особливостями  його функціонування, передбаченими 

Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від  «12» листопада 2003р., №492, Рекомендаціями 

держателям платіжних карток щодо їх використання, з Правилами користування БПК, актуальними Тарифами Банку , вимогами чинного законодавства України щодо 

електронних платіжних засобів.  

9.8. 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,  клієнт 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. 
Клієнт надає дозвіл на розкриття йому або його законним представникам інформації , що містить банківську таємницю, на підставі запиту Клієнта –власника 

інформації (усного, письмового, а також запитів наданих за допомогою засобів електронного зв’язку  та ін..). 

http://www.ukrcapital.com.ua/
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У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт 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 

Банк надає інформацію щодо операцій по КР Клієнта згідно Закону “Про банки та банківську діяльність”.  
Клієнт надає Банку дозвіл розкривати інформацію, що у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, у випадку, 

якщо розкриття такої інформації необхідно для звернення до органів нотаріату, державних виконавців, правоохоронних чи судових, інших органів, установ  та 

підприємств з питань, пов'язаних з  цим Договором, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.  

9.9. Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” 

Клієнт зобов’язаний перед здійсненням фінансової операції надати Банку оригінали документів або належним чином засвідчені копії документів, які необхідні для 

здійснення заходів ідентифікації Клієнта та заходів фінансового моніторингу, що передбачені чинним законодавством України. 
 Клієнт 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 Клієнта. 
Під персональними даними для цілей цього пункту розуміється будь-яка інформація про Клієнта, 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 Клієнт 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. Клієнт  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, 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. 

9.10. Підписуючи цей Договір Клієнт погоджується з тим, що Банк має право надсилати на номер мобільного телефону Клієнта, зазначений  у Анкеті – заяві та/або 

Заяві на видачу додаткової банківської платіжної картки  та/або в цьому Договорі повідомлення рекламно – інформаційного характеру щодо діяльності Банку. При 
цьому Клієнт несе всі ризики, пов’язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступною третім особам та, відповідно, надає згоду на її розголошення. 

9.11. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з умовами ч.4. ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

щодо випадків невідшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів, залучених банківськими установами на умовах договору банківського КР. 
9.12. Підписанням цього Договору Клієнт 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 Клієнта взято на облік як фізичну особу 

- підприємця або фізичну особу, яка провадить незалежну професійну діяльність). 
9.13. Зміни та доповнення до цього Договору оформляються Сторонами у письмовій формі. 

9.14. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує те, що він ознайомлений зі змістом підпункту 164.2.8. пункту 164.2. статті 164 Податкового кодексу України. 
9.15. Клієнт підтверджує, що йому надана інформація, що зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг" 

9.16. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін. 
9.17. Цей Договір набуває чинності з дати підписання та діє до закінчення взаєморозрахунків між Сторонами. Дія цього Договору може бути припинена за згодою 

Сторін. 

10. АДРЕСИ ТА  РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 

 

БАНК КЛІЄНТ 

ПАТ «БАНК«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»           _______________________________________________ 

03062, м. Київ,             (прізвище, ім’я по батькові повністю) 

пр-т Перемоги, 67 паспорт:  серія _____________ № ________________ 

Код банку 320371                                                                          виданий: ____________________________________.,  

            ким: ________________________________________ 

Код  22868414                                                                адреса: _______________________________ 

тел.: 205-33-76             Телефон: ______________________________________ 

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків – ____________ 

 

___________________________  П.І.Б. 

 

______________________________________________ 

                         підпис                                              підпис 

 

 

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

                                                                                                                      (підпис, П.І.Б. Клієнта) 

 
 

 

 
 Оригінальний примірник Договору отримав/отримала __________                     _________________________________ 

 

 



   

 

 

Додаток № 1 до Договору банківського (карткового) рахунку  №       від  __ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   держателям БПК щодо їх використання  

Загальні рекомендації  

1. Ніколи не розголошуйте ПІН стороннім особам, у тому числі родичам, знайомим, працівникам банку, касирам та особам, які намагаються допомогти вам під час використання платіжної 

картки. 

2. ПІН необхідно запам’ятати або зберігати його окремо від платіжної картки в недоступному для сторонніх осіб, у тому числі родичів, місці. 

3. Ніколи не передавайте платіжну картку для використання іншими особами, у тому числі родичами. Якщо на платіжній картці нанесено прізвище та ім’я фізичної особи, то тільки ця 

фізична особа має право використовувати платіжну картку. 

4. Не розголошуйте та не повідомляйте персональні дані або інформацію про платіжну картку (у тому числі ПІН) на вимогу будь-яких сторонніх осіб, у тому числі й працівників банку. У 

разі виникнення такої ситуації зателефонуйте до банку-емітента, який видав  платіжну картку, і повідомте про цей факт. 

5. Під час отримання платіжної картки поставте підпис на її зворотному боці в місці, яке призначено для підпису держателя платіжної картки. Це зменшить ризик використання платіжної 

картки без вашої згоди в разі її втрати. 

6. Будьте уважні до умов зберігання та використання платіжної картки. Не піддавайте платіжну картку механічним, температурним  та електромагнітним діям, а також уникайте потрапляння 

на неї вологи. Платіжну  картку не можна зберігати разом з мобільним телефоном, побутовою та офісною технікою, а також поблизу металевих предметів та інших магнітних 

носіїв/пристроїв. 

7. Телефон банку-емітента, який видав платіжну картку, зазначено на зворотному боці платіжної картки. Також потрібно завжди мати при собі контактні телефони банку-емітента, номер 

платіжної картки на інших носіях інформації: у записнику, мобільному телефоні тощо, але не разом із записом про ПІН.  

8. З метою запобігання незаконним операціям з використанням платіжної картки та зняття коштів з вашого картрахунку доцільно встановити добовий ліміт на суму та кількість операцій із 

застосуванням платіжної картки та одночасно підключити електронну послугу оповіщення про проведені операції (наприклад, оповіщення у вигляді коротких текстових повідомлень на 

мобільний телефон (SMS) або іншим способом).  

9. Не рекомендується відповідати на електронні листи, у яких від імені банку пропонується надати персональні дані. Не потрібно відкривати сторінки в мережі Інтернет (сайти/портали), що 

зазначені в листах (уключаючи офіційну сторінку банку в мережі Інтернет), оскільки це можуть бути сторінки-двійники, через які можуть здійснюватися незаконні дії/сумнівні операції з 

використанням даних вашої платіжної картки. 

10. У цілях інформаційної взаємодії з банком-емітентом рекомендуємо використовувати тільки реквізити засобів зв’язку (мобільних, стаціонарних телефонів, факсів, інтерактивних сторінок 

у мережі Інтернет (сайтів/порталів), звичайної та електронної пошти тощо), які зазначені в документах, отриманих безпосередньо в банку-емітенті. 

11. Пам’ятайте, що в разі розкриття ПІНу, персональних даних, втрати платіжної картки існує ризик здійснення незаконних дій з коштами на вашому картрахунку з боку третіх осіб. 

12. У разі втрати платіжної картки держатель повинен негайно повідомити про це емітента. У противному разі емітент не несе відповідальності за переказ коштів, ініційований до отримання 

такого повідомлення за допомогою цієї платіжної картки, якщо інше не передбачено договором.  

  Здійснення операцій через банкомат 

1.Рекомендуємо здійснювати операції з використанням платіжних карток через банкомати, які встановлені в безпечних місцях (наприклад, в установах, банках, великих торговельних 

комплексах, готелях, аеропортах  тощо). 

2. Не використовуйте пристрої, які потребують уведення ПІН для доступу в приміщення, де розташовано банкомат. 

3. Перед використанням банкомата огляньте його щодо наявності додаткових приладів, які не відповідають його конструкції та розташовані в місці набору ПІНу, та в місці (отвір), 

призначеному для приймання карток (наприклад, наявність нерівно встановленої клавіатури для набору ПІН). У разі виявлення зазначеного не використовуйте такий банкомат. 

4. Якщо клавіатура або місце для приймання карток банкомата обладнані додатковими пристроями, що не відповідають його конструкції, не використовуйте його для здійснення операцій з 

використанням платіжної картки і повідомте про це банк за номером телефону, який зазначено на банкоматі.  

5. Не застосовуйте фізичну силу, щоб вставити платіжну картку в отвір призначений для приймання карток. Якщо платіжна картка легко не вставляється, то не використовуйте такий 

банкомат. 

6. Набирайте ПІН таким чином, щоб особи, які перебувають поруч, не змогли його побачити. Під час набору ПІНу прикривайте клавіатуру рукою. 

7. Якщо банкомат працює некоректно (наприклад, довгий час перебуває в режимі очікування, мимоволі перезавантажується), відмовтесь від послуг такого банкомата, відмініть поточну 

операцію, натиснувши на клавіатурі кнопку ”Відміна” (”Отмена” чи ”CANCEL”) і дочекайтесь повернення  платіжної картки. 

8. Після отримання готівки в банкоматі необхідно її перерахувати та переконатись у тому, що платіжна картка була повернена банкоматом, дочекатись видачі чека в разі його запиту і тільки 

після цього відходити від банкомата. 

9. Роздруковані банкоматом чеки потрібно зберігати для звірки зазначених у них сум з випискою про рух коштів на КР. 

10. Не слід проводити ніяких дій за підказками третіх осіб, а також не приймайте від них допомоги під час здійснення операцій через банкомат з використанням платіжної картки. 

11. Якщо під час проведення операції через банкомат платіжна картка не повертається, то необхідно зателефонувати до банку за телефоном, який зазначено на банкоматі, та описати 

ситуацію, що склалася, а також звернутися з цього приводу до банку-емітента, який видав платіжну картку. 

Здійснення безготівкових розрахунків 

1. Не використовуйте платіжну картку в торговельній мережі для оплати товарів або послуг, якщо торговець/продавець/касир (у ресторані, магазині, на АЗС тощо) викликав у вас недовіру. 

2. Розрахунки з використанням платіжної картки мають виконуватися тільки у вашій присутності. Це забезпечить зниження ризику неправомірного отримання ваших персональних даних, 

зазначених на платіжній картці. 

3. Під час використання платіжної картки для оплати товарів або послуг продавець/касир може вимагати від держателя платіжної картки надати паспорт, підписати квитанцію або ввести 

ПІН. Перед набором ПІНу слід переконатися, що треті особи, які перебувають у безпосередній близькості від вас, не зможуть його побачити. Перед тим, як підписати квитанцію, в 

обов’язковому порядку перевірте суму, що зазначена на ній. 

4. Якщо під час спроби здійснити оплату товарів або послуг з використанням платіжної картки не вдалося здійснити успішно операцію, то необхідно зберігати один примірник виданої 

терміналом квитанції для перевірки відсутності зазначеної операції у виписці про рух коштів за картрахунком. 

Виконання операцій через мережу Інтернет 

1. Не використовуйте ПІН під час замовлення товарів або послуг через мережу Інтернет, а також за телефоном/факсом. 

2. Не повідомляйте інформацію про платіжну  картку або картрахунок через мережу Інтернет, наприклад ПІН, паролі доступу до картрахунку, термін дії платіжної картки, кредитні ліміти, 

персональні дані тощо. 

3. З метою запобігання незаконним діям або сумнівним операціям з використанням даних платіжної картки міжнародної платіжної системи рекомендуємо для оплати товарів (послуг) через 

мережу Інтернет використовувати окрему платіжну картку (так звана ”віртуальна картка”) з граничним лімітом, яка передбачена тільки для цієї цілі та яка не дає змоги здійснювати з її 

використанням операції в торговельній мережі та зняття готівки. 

4. Необхідно використовувати сторінки в мережі Інтернет (сайти/портали) тільки відомих і перевірених Інтернет-магазинів. 

5. Обов’язково переконайтесь у правильності зазначення адреси сторінок у мережі Інтернет (сайтів/порталів), до яких підключаєтесь і через які збираєтеся здійснювати оплату товарів 

(послуг), оскільки схожі адреси можуть використовуватися для здійснення незаконних дій або сумнівних операцій з використанням персональних даних платіжної картки. 

6. Рекомендуємо здійснювати оплату товарів (послуг), придбаних через мережу Інтернет, тільки зі свого комп’ютера з метою збереження конфіденційності персональних даних та/або 

інформації про картрахунок. 

 Якщо оплата товару (послуги) здійснюється через чужий комп’ютер, рекомендуємо після завершення всіх розрахунків переконатися, що персональні дані та інша інформація не 

збереглася (знову відкривши сторінку продавця, на якій здійснювалась оплата товару). 

7. Слід встановити на свій комп’ютер антивірусне програмне забезпечення і регулярно здійснювати його оновлення та оновлення інших програмних продуктів (операційної системи, 

прикладних програм). Це захистить вас від проникнення неліцензійного програмного забезпечення (вірусів).  

Закриття  картрахунку 

1. Пам’ятайте, що поточні/карткові рахунки закриваються на підставі заяви клієнта, якщо інше не передбачено договором. 

2. У разі звільнення з роботи або дострокового розірвання договору з вашої ініціативи, якщо ви не плануєте використовувати в подальшому картрахунок та якщо банком передбачено 

стягнення комісійної винагороди за його обслуговування, доцільно закрити поточний/картковий рахунок, який був відкритий вам для отримання заробітної плати. Для цього ви маєте 

звернутись із заявою про закриття картрахунку до банку, якщо інше не передбачено договором, і повернути платіжну картку (у разі потреби), одержати виписку про рух коштів за 

картрахунком. 

3. Під час закриття картрахунку (після виконання зобов’язань або в разі розірвання чи закінчення терміну дії договору) банк зобов’язаний видати залишок коштів (у разі його наявності) та 

на вимогу держателя платіжної картки – довідку про закриття картрахунку та повернення платіжної картки, кредиту і процентів за ним. Кошти видаються готівкою або за дорученням 

клієнта  перераховуються на інший поточний рахунок. 

 

Клієнт___________________________ 


