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Затверджено Рішенням Тарифно-продуктового комітету  

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  

№03 від 18 лютого 2020р. 

      Вступає в дію з 26 лютого 2020р. 

ДОДАТОК 3.4. 

ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТУ 

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «НА ВИМОГУ» № ______ 

 
місто Київ                                                                                                             __________ року 

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

_____________________________ (зазначається особа, яка уповноважена підписувати договір банківського вкладу), 

який (а) діє на підставі _________________ (зазначається документ, на підставі якого діє уповноважена особа: 

Статут, чи відповідна довіреність), з однієї сторони, та громадянин (ка) (вказується назва 

держави)_____________________________________________________________________ (Прізвище, ім‘я, по-

батькові(за наявності)) (надалі – Вкладник), із другої сторони, надалі разом Сторони,  уклали цей Договір 

банківського вкладу (депозиту) «На вимогу»  (надалі – Договір) про наступне: 

1. Предмет Договору 
1.1 Всі визначення в цьому Договорі вживаються у значенні, встановленому Договором про комплексне банківське 

обслуговування фізичних осіб в т.ч. Додатком 3 Умови  відкриття та обслуговування депозитних вкладів та випуску 

іменних ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, що є Публічною пропозицією (надалі – Комплексний 

договір), затвердженого Рішенням Тарифно-продуктового комітету Банку, який оприлюднено на сайті Банку за адресою: 

https://www.ukrcapital.com.ua та є невід’ємною частиною цього Договору. 

Вкладник підтверджує своє розуміння і погодження з тим, що умови Комплексного договору підлягають 

застосуванню до взаємовідносин між Вкладником та Банком з приводу отримання та користування банківськими 

послугами, в тому числі з приводу розміщення вкладу. 

Комплексний договір, що розміщений на сайті Банку https://www.ukrcapital.com.ua, разом із Заявою про розміщення 

депозиту складають Договір банківського вкладу (депозиту) «На вимогу» (по тексту – Договір). 

Акцептування Публічної пропозиції про укладення Комплексного договору, здійснюється шляхом підписання та 

подання до Банку Анкети-Заяви про акцепт Публічної пропозиції та Заяви про розміщення депозиту. 

2. Заява про розміщення депозиту 
Я, ______________________________________________________________________________ _________________(надалі - «Вкладник/Клієнт») 

(ПІБ Клієнта.) 

[У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта додається] 

в особі громадянина (ки) ______________________________________________________________ _______________, 
(ПІБ довіреної особи) 

який/яка діє від імені та за дорученням Клієнта на підставі Довіреності № ___ _____від _______  року  

прошу розмістити депозит (далі – Вклад або Депозит) на наступних умовах: 

2.1 Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № _________________ (надалі за текстом - 

Депозитний рахунок) до дня закриття рахунку на підставі заяви Вкладника. 

2.2 Вклад/частина вкладу  залучається на строк з дня розміщення вкладу/частини вкладу до дня його повернення  

(надалі за текстом - “строк залучення Вкладу”). 

2.3 При відкритті рахунку через систему Інтернет-банкінг Вкладник зобов’язується переказати на Вклад 

мінімальну суму коштів у розмірі 1,00 грн./1,00 доларів США/1,00 євро (умовами Вкладу мінімальну суму може бути 

змінено). 

2.4 Зарахування коштів на Депозитний рахунок здійснюється шляхом їх внесення готівкою у касу Банку або 

перерахування Вкладником з власних рахунків відкритих у Банку. 

2.5 На Депозитний рахунок допускаються додаткові внесення коштів протягом всього строку  розміщення 

Депозиту, що разом із сумою Вкладу, вказаною у п. 2.1. цього Договору, складають Вклад. Банк має право встановлювати 

обмеження щодо поповнення у сумах, які визначені внутрішніми нормативними документами Банку. 

2.6 На суму Вкладу Банк нараховує проценти у розмірі ___ (________________) процентів річних (надалі за 

текстом – "процентна ставка"). 

2.6.1. Нарахування процентів за Вкладом здійснюється відповідно до Умов про відкриття та обслуговування 

депозитних вкладів та випуску іменних ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб. 

2.6.2. Нарахування процентів припиняється у випадку припинення дії Договору незалежно від часу звернення 

Вкладника з вимогою про повернення коштів. 

2.6.3. Виплата нарахованих процентів здійснюється в перший банківський робочий день місяця, наступного за 

звітним та в день повернення Вкладу, шляхом їх приєднання до суми Депозиту. 

2.7. Протягом дії цього Договору дозволяється зняття частини Вкладу. 

2.8. Повернення Депозиту при припиненні дії Договору або частини Депозиту з Депозитного рахунку здійснюється 

шляхом видачі готівкою через касу Банку або перерахування грошових коштів на поточний/поточний (картковий) 

рахунок Вкладника №________, відкритий у АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», код банку 320371 

3. Строк дії та інші умови 

https://www.ukrcapital.com.ua/
https://www.ukrcapital.com.ua/
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3.1.  Цей Договір складений у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 

Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами, скріплення печаткою Банку та діє до моменту повного 

виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 

3.2.  Із підписанням цього Договору (Заяви про розміщення Депозиту) Вкладник засвідчує, що він ознайомлений з 

Комплексним договором та погоджується вважати їх обов’язковими для застосування до взаємовідносин, які виникли на 

підставі цього Договору. 

3.3.  Підпис Вкладника на цьому примірнику Договору є письмовим підтвердженням того, що Вкладник в день 

укладання цього Договору отримав свій примірник Договору. 

3.4.  Всі відносини Сторін, що виникають за цим Договором і не врегульовані ним, регулюються відповідно до 

Комплексного договору та чинного законодавства України. 

3.5. Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. 

Якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір може бути 

переданий на розгляд суду відповідно до законодавства України. 

3.6. Вкладник підтверджує, що Банк до укладання цього Договору з Вкладником надав Вкладнику інформацію, 

зазначену в статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" від 23 лютого 2012 року № 

4452-VI, щодо умов гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за цим Вкладом. Сума граничного 

розміру відшкодування коштів за цим Вкладом, включаючи проценти, не може бути більшою граничного розміру 

відшкодування коштів, що встановлений Законодавством України на момент розміщення вкладу. 

3.7. Підписанням цього Договору (Заяви про розміщення депозиту) Клієнт укладає з АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ” Договір банківського вкладу (депозиту) «На вимогу» на умовах викладених у Договорі (Заяві про 

розміщення депозиту), та Комплексному договорі, з умовами якого Клієнт ознайомився, примірник отримав, з ними 

погоджується і зобов’язується виконувати. Цим підтверджується досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, які 

передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних в т.ч. персональних, 

вказаних в Анкеті – Заяві про акцепт. 

3.8.  Підписанням цього Договору (Заяви про розміщення Депозиту) Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з 

умовами гарантування відшкодування коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 

3.9. Підписанням цього Договору (Заяви про розміщення Депозиту) Клієнт  підтверджує, що йому надана 

інформація, що зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг", в тому числі шляхом надання доступу до такої інформації на сайті www.ukrcapital.com.ua. 

3.10. Підписанням цього Договору (Заяви про розміщення Депозиту) Клієнт повідомляє, що Він зареєстрований у 

відповідному контролюючому органі як фізична особа-підприємець або фізична особа, яка провадить незалежну 

професійну діяльність ТАК/НІ (необхідне підкреслити). Відповідний контролюючий орган: 

 ____________________________________________________________________________________________ 
вказати відповідний контролюючий орган  в якій Клієнта взято на облік як фізичну особу - підприємця або фізичну особу, яка провадить незалежну професійну діяльність 

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

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
 

4. Реквізити Сторін 
Банк: 

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
Вкладник: ____________________________ 
                       (Прізвище, ім‘я, по-батькові Вкладника) 

Код банку 320371, Код 22868414 Адреса: ____________________________________ 

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

Телефон +38044-205-33-76; 0(800) 210 804 Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків  ____________________________________ 

 
(Особа, уповноважена підписувати договір) 

 
Вкладник  

________________  ___________ 
(підпис, П.І.Б.)                 м. п 

__________________  
 (підпис, П.І.Б. Вкладника) 

З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений (а): ____________________________  
(підпис, П.І.Б. Вкладника) 

Оригінальний примірник договору отримав _______________________________________________  
(підпис, П.І.Б. Вкладника) 


