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Розкриття інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із 

залучення вкладів: 
1. Порядок дій Банку при закінченні строку дії договору вкладу (у тому числі щодо внутрішнього 

переказу суми вкладу на поточний рахунок), процентна ставка, що буде нараховуватись на кошти, що 

знаходяться на такому рахунку.  
По закінченню строку дії договору банківського вкладу повернення суми Депозиту Вкладнику здійснюється, шляхом 

перерахування на поточний рахунок, відкритий у АТ «БАНК«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371. Якщо день 

закінчення строку Депозиту припадає на неробочі або святкові дні, нарахування процентів за ці дні здійснюється з 

розрахунку 1% річних. У випадку, якщо днем закінчення строку розміщення Депозиту/днем сплати нарахованих процентів 

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

процентів переноситься на перший за ним робочий день. 

2. Порядок початку та закінчення нарахування відсотків за вкладами.  

Нарахування процентів на Вклад здійснюється у валюті Вкладу за фактичну кількість днів в періоді (28-29-30-31/365-

366). Нарахування починається з наступного дня за днем внесення коштів на вкладний (депозитний) рахунок та 

закінчується в день, який передує дню повернення коштів на поточний рахунок. Якщо день закінчення строку Вкладу 

припадає на неробочі або святкові дні, нарахування процентів за ці дні здійснюється з розрахунку 1% річних. Нарахування 

відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі прийняття 

Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених 

частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про 

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. 

3. Порядок пролонгації дії договорів відповідно до Цивільного кодексу України.  

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського 

вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин 

договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором. (Стаття 1060, п.4 

Цивільного кодексу України). 

4. Порядок дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) або банківського 

рахунку.  
Дострокове розірвання строкового договору банківського Вкладу допускається у випадку, якщо це передбачено умовами 

договору. 

Дострокове розірвання договору банківського Вкладу на вимогу допускається. Для дострокового розірвання дії договору 

банківського Вкладу на вимогу або повернення частини вкладу за бажанням Вкладника Вкладник зобов’язаний повідомити 

про це Банк шляхом подання письмової заяви у двох примірниках. Банк повертає Вкладнику Вклад/частину Вкладу та 

нараховані відповідно до умов Договору проценти, протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідної письмової 

заяви Вкладника, шляхом видачі готівкою через касу Банку або перерахування грошових коштів на поточний рахунок 

Вкладника, зазначений в Договорі.  

Розірвання договору банківського рахунку допускається. Для розірвання дії договору банківського рахунку Вкладник 

зобов’язаний повідомити про це Банк шляхом подання письмової заяви. Рахунок може бути закритий за умови 

відсутності у Клієнта невиконаних зобов‘язань перед Банком, незалежно від строку їх виконання. Банк, за наявності 

коштів на Рахунку, який закривається на підставі заяви Вкладника, здійснює завершальні операції за рахунком (з 

виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування 

залишку коштів згідно з дорученням Вкладника тощо). 

Датою закриття Рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим Рахунком день. Якщо на 

Рахунку немає залишку коштів, а заява подана в операційний час Банку, то датою закриття Рахунку є день отримання 

Банком цієї заяви.  

Графік роботи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», адреси та номери контактних 

телефонів розміщені за посиланням: https://www.ukrcapital.com.ua/uk/kontakty.html
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