
Від імені Банка       

  

_______________ 
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Від імені Вкладника 

 

______________ 

 

 

 

 

ДОГОВІР №_____/___ * 

про депозитний вклад фізичної особи - 

підприємця 

         

м. _____       "__" ________ 20__ рік 

 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі за текстом 

іменується – Банк, в особі _______________, який(а) діє на підставі _________, з однієї сторони,  

та  

Фізична особа-підприємець (Прізвище, ім'я, по батькові), надалі «Вкладник», зареєстрований/ 

зареєстрована як фізична особа – підприємець ___.____._____, номер запису в ЄДР __ _____ _____ 

_______ _________, паспорт серії ____ №______, виданий __________________ _____________ року, 

який/яка зареєстрований/зареєстрована за адресою: _____________, ________________, 

________________________, буд. ___, кв. ___, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків_____________, з іншої сторони, 

 

(обирається в залежності від Вкладника - фізична особа – підприємець за законодавством України 

** / фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність***) 

які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір 

про депозитний вклад (надалі - іменується Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

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

наступних умовах: 

1.1.1. Сума Депозиту: ____________________ (_______________________) гривень 00 копійок. 

1.1.2. День повернення депозиту – _________________ 20__ року. 

1.1.3. За розміщення Депозиту Банк сплачує Вкладнику проценти у розмірі ____ (__________) % річних. 

1.1.4. Виплата процентів наприкінці строку дії Депозиту, відповідно до розділу 3 цього Договору. 

1.1.5 Нараховані та не витребувані проценти не збільшують суму Депозиту. 

1.1.6. Вид банківського вкладу – Строковий (капітал). Дострокове повне/часткове повернення Депозиту 

не допускається. 

1.1.7. Поповнення депозиту не допускається. 

1.1.8. Пролонгація Депозиту здійснюється за ініціативою Вкладника шляхом подання, не пізніше дня, 

який передує дню поверненню Депозиту, Листа-Заяви на пролонгацію, який є невід’ємною частиною 

цього Договору та не потребує укладення додаткової угоди до цього Договору. Процентна ставка у 

випадку пролонгації встановлюється у розмірі, визначеному тарифами Банку на дату пролонгації, для 

аналогічних депозитів.  Строк пролонгації може відрізнятися від попереднього строку дії Депозиту, та 

зазначається Клієнтом у Листі - Заяві. Кількість пролонгацій необмежена. 

1.2. Для обліку Депозиту Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № _____/__   (далі 

– Депозитний рахунок) в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Код Банку 320371. 

1.3. Розміщення Депозиту у Банку проводиться шляхом перерахування Вкладником із своїх поточних 

рахунків грошових коштів в сумі, зазначеній у п.п.1.1.1. Договору, на Депозитний рахунок. 

2. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ПО ДЕПОЗИТУ 

2.1. Нарахування процентів здійснюється у валюті Депозиту за фактичну кількість днів у місяці та році 

(28-29-30-31/365-366), не пізніше останнього банківського дня кожного календарного місяця та в день 

повернення Депозиту в розмірі процентної ставки, визначеної в п.п. 1.1.3. , 1.1.8. цього Договору.  

2.2. Нарахування процентів по Депозиту починається з дня, наступного за днем надходження на 

Депозитний рахунок від Вкладника Депозиту (в сумі, зазначеній у п.п. 1.1.1. цього Договору) і 

закінчується в день, який передує дню повернення Депозиту. 

2.3. Нарахування процентів припиняється по закінчені строку розміщення Депозиту, зазначеного в п.п. 

1.1.2. цього Договору, у випадку не застосування Клієнтом п. 1.1.8 Договору. 

 

3. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ 
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3.1. Банк виплачує нараховані проценти наприкінці строку дії Депозиту, зазначеного в п.п. 1.1.2. , 1.1.8.  

цього Договору, шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника № _______/__ в 

________________ (найменування банку), Код Банку ______. 

3.2. В день повернення Депозиту, зазначений в п.п.1.1.2., 1.1.8. Договору, Банк повертає Депозит та 

нараховані несплачені проценти шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника, зазначений у 

п.3.1. Договору, без надання Вкладником відповідного платіжного доручення на перерахування грошових 

коштів. 

3.3. У випадку, якщо днем повернення депозиту є вихідний день Банку, святковий або інший неробочий 

день, визначений чинним законодавством України, виконання Банком своїх зобов’язань, передбачених 

п.3.2. Договору, переноситься на наступний за ним робочий день Банку. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Банк має наступні права: 

4.1.1. Самостійно використовувати грошові кошти на Депозитному рахунку. 

4.1.2. Не повертати Депозит та нараховані проценти Вкладнику, якщо Банк отримав інформації щодо 

відмови у взятті Депозитного рахунку на облік органами Державної фіскальної служби України. Сторони 

Договору дійшли згоди, що за таких обставин Банк не сплачує Вкладнику будь-яку плату за находження 

Депозиту, нарахованих та не виплачених процентів у Банку після терміну, зазначеного у п.п.1.1.2. 

Договору. 

4.1.3. Вимагати від Вкладника виконання своїх обов’язків, передбачених п.4.4. Договору. 

4.1.4. Інші права, передбачені Договором та законодавством України.  

4.2. Вкладник має наступні права: 

4.2.1. Своєчасно та в повній сумі отримати Депозит та нараховані проценти. 

4.2.2. Вимагати від Банку виконання своїх обов’язків, передбачених п.4.3. Договору. 

4.2.3. Звернутися з ініціативою щодо пролонгації Депозиту.  

4.2.4. Інші права, передбачені Договором та законодавством України. 

4.3. Банк зобов’язаний: 

4.3.1. Відкрити Вкладнику Депозитний рахунок для зарахування на нього суми Депозиту, зазначеної в 

п.1.1.1. Договору. 

4.3.2. Нараховувати проценти за користування Депозитом та своєчасно сплачувати нараховані проценти 

згідно з умовами Договору. 

4.3.3. Своєчасно і в порядку, передбаченому Договором, повернути Вкладнику Депозит. 

4.3.4. Не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану Вкладника, яка містить 

інформацію, що становить банківську таємницю, персональних даних представника(ів) Вкладника, а 

також його керівників та інших посадових осіб, власників/засновників (надалі – персональні дані 

Вкладника) за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці та/або персональних даних 

без погодження з Вкладником є обов’язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України 

та у випадках, передбачених Договором. 

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

4.4. Вкладник зобов’язаний: 

4.4.1. Перерахувати на Депозитний рахунок грошові кошти в сумі, визначеній в п.п.1.1.1. Договору. 

4.4.2. З метою виконання Банком вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на першу вимогу Банку надавати будь-які 

документи і відомості, необхідні для з’ясування відомостей про представників Вкладника, суті діяльності 

та фінансового стану Вкладника. 

4.4.3. Подавати інформацію та відповідні документи до Банку протягом 3-х календарних днів з дати 

відповідних змін у випадку: 

• зміни місця проживання Вкладника; 

• зміни контролерів Вкладника; 

• належності Вкладника та осіб, які діють від його імені, до публічних діячів або належність їх до 

осіб, які пов’язані з публічними діячами; 

• закінчення строку дії наданих документів; 

• зміни реквізитів Вкладника. 

4.4.4. При намірі пролонгації Депозиту подати до Банку, не пізніше дня, який передує дню поверненню 

Депозиту, Лист-Заяву на пролонгацію Депозиту, який є невід’ємною частиною цього Договору. 

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

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
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5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть 

відповідальність відповідно до умов Договору та чинного законодавства України, зокрема, але не 

виключно, Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». 

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якої умови 

Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю 

невиконуючої сторони. Такі причини включають, але не обмежуються ними, стихійне лихо, екстремальні 

погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше, а також дії Уряду 

або Національного банку України, які забороняють або будь-яким чином обмежують проведення операцій 

по відповідних рахунках, (далі – Форс-мажор). Обов'язок щодо доведення факту настання форс-мажорних 

обставин покладається на сторону, на яку вони вплинули. Період звільнення від відповідальності 

починається з моменту оголошення невиконуючою стороною Форс-мажору (але не раніше дати початку 

дії форс-мажору) і закінчується у день закінчення дії форс-мажору або в день, у який невиконуюча сторона 

вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виконання умов Договору незважаючи на дію форс-

мажорних обставин. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються протягом 6 (шести) місяців від дати 

виникнення, Сторони можуть припинити дію Договору, в такому разі жодна із сторін не матиме права на 

відшкодування другою стороною можливих збитків. Форс-мажор автоматично продовжує термін 

виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків (але не більше 6 місяців). Про 

настання Форс-мажорних обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. 

 

6. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

6.1. Вкладник шляхом підписання Договору безстроково надає згоду Банку отримувати, збирати, 

обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і 

поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» становить персональні дані Вкладника та заносити таку інформацію до бази 

персональних даних Банку, з метою ведення діловодства, бухгалтерського та управлінського обліку у 

Банку, підготовки відповідно до вимог законодавства України статистичної, адміністративної та іншої 

інформації з питань обслуговування клієнтів, а також внутрішніх документів Банку з питань реалізації 

визначених законодавством і укладеними договорами прав та обов’язків у сфері обслуговування клієнтів, 

формування баз персональних даних та їх реєстрації у відповідних державних органах та зобов’язується 

при зміні персональних даних надавати Банку у найкоротший термін уточнену інформацію та подавати 

оригінали відповідних документів для внесення нових особистих даних до бази персональних даних 

Банку. 

6.2. Шляхом підписання Договору Вкладник стверджує, що він, як суб‘єкт персональних даних 

ознайомлений зі своїми правами та/або стверджує про ознайомлення інших суб‘єктів персональних даних, 

дані про які передані до Банку, про їхні права у відповідності із Законом України «Про захист 

персональних даних» та повідомлений про включення інформації про нього до Автоматизованої 

Банківської Системи Б2. 

6.3. Вкладник погоджується, що зобов’язання Банку, передбачене п.п.4.3.4. Договору, не поширюються 

на випадки розкриття Банком третім особам інформації щодо Вкладника, що містить персональні дані 

Вкладника та банківську таємницю (в т.ч. інформації про причини невиконання зобов’язань перед Банком, 

характеристики виконання зобов’язань Вкладника перед Банком тощо) у випадках порушення 

Вкладником умов цього Договору. Вкладник, підписанням цього Договору, надає згоду Банку розкривати 

інформацію, що містить персональні дані та банківську таємницю, у випадках порушення Вкладником 

умов Договору, шляхом надання її у спосіб та в обсягах, визначених Банком, необмеженому колу третіх 

осіб, у т.ч. правоохоронним органам, судам, фінансовим установам, іншим установам, підприємствам, 

організаціям тощо. 

6.4. Вкладник надає згоду Банку на розкриття останнім банківської таємниці та передачу персональних 

даних у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності Банку з боку аудиторських 

організацій або уповноважених державних органів. 

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Датою початку видаткових операцій за Депозитним рахунку є дата отримання Банком 

повідомлення Державної фіскальної служби про взяття рахунка на облік у контролюючих органах, або 

дата, визначена як дата взяття на облік у Державній фіскальній службі за мовчазною згодою згідно з 

абзацом другим пункту 69.3 статті 69 Податкового кодексу України.  До дати початку видаткових 

операцій Вкладнику не повертається Депозит та не виплачуються нараховані проценти. 

7.2. Депозитний рахунок закривається в порядку і на підставі, передбаченому законодавством України 

та п.7.3.-7.4. Договору. 
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7.3. Депозитний рахунок закривається, але строк розміщення вкладу не припиняється, відкривається 

новий Депозитний рахунок – у разі зміни вкладного рахунку, викликаною реорганізацією Банка, зміною 

місцезнаходження Банка, яка призвела до зміни коду Банка, зміною назви Банка, зміною в порядку обліку 

рахунку Клієнта або зміною Національним банком України коду валют, зміною найменування Вкладника, 

що Банк повідомляє Клієнта в письмовій формі. 

7.4. Банк має право закрити Депозитний рахунок та повернути Вкладнику Депозит у разі невиконання 

Вкладником свого обов’язку, передбаченому п.п.4.4.1. Договору. В такому випадку Банк зобов’язаний 

перерахувати суму Депозиту на поточний рахунок Вкладника, зазначений у п.2.1. Договору, не пізніше 

наступного робочого дня Банку з моменту закриття Депозитного рахунку. 

7.5. День повернення Депозиту настає достроково у випадку визнання Вкладника банкрутом. В такому 

разі днем повернення Депозиту є робочий день Банку у якому уповноваженою особою Вкладника було 

подано до Банку рішення суду про визнання Вкладника банкрутом та надана вимога про повернення 

Депозиту, сплати нарахованих та неотриманих процентів. 

7.6. Вкладник не має права на повну або часткову відмову від Договору.  

7.7. Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує, що він ознайомлений з умовами 

гарантування відшкодування коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та, що йому відомо 

наступну інформацію: 

Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) гарантує Клієнтові відшкодування суми грошових коштів за його 

Рахунком (вкладним/поточним). 

Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які 

залучені Банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу 

(депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи 

нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону. 

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. 

До укладання Договору, якщо Клієнт (фізична особа – підприємець, самозайнята особа) не має 

рахунків у Банку, підтверджує що одержав Довідку, яка є Додатком до цього Договору, в письмовій 

(паперовій або електронній) формі. Довідка укладається в паперовій формі у випадку, якщо Клієнт 

укладає договір у Відділенні Банку, в електронній ,– якщо Клієнт подає заявку на оформлення Договору 

через Систему Клієнт-Банк. 

У випадку, якщо станом на 01 січня кожного наступного року після укладення Договору (-ів), у 

Клієнта діє один або декілька договорів, Клієнт зобов’язаний самостійно ознайомитися з Довідкою на 

офіційному веб - сайті Банку за посиланням: https://www.ukrcapital.com.ua, або безпосередньо у Відділенні 

Банку. 

Клієнт може ознайомитися із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на 

офіційному Інтернет-сайті Банку: https://www.ukrcapital.com.ua. 

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

поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Всі повідомлення за Договором будуть вважатися зробленими належним чином у разі, якщо вони 

здійснені у письмовій формі за підписом сторони або його уповноваженої особи, що відправила 

повідомлення, та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, або вручені особисто за адресами Сторін. 

8.2. Всі питання, що не врегульовані Договором, регулюються у відповідності з чинним 

законодавством України. 

8.3. Суперечки, що виникли між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, будуть 

вирішуватися сторонами шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли згоди, то такі суперечки 

врегульовуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України. 

8.4. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів 

печатками (за наявності) і припиняє свою дію після повного виконання Сторонами своїх обов’язків за 

Договором. 

8.5. Договір викладено у двох автентичних примірниках українською мовою, по одному для кожної із 

Сторін. 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
БАНК: ВКЛАДНИК: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
http://www.fg.gov.ua/
https://www.ukrcapital.com.ua/


Від імені Банка       

  

_______________ 

 

Сторінка 
                                                 5 з 7  

Від імені Вкладника 

 

______________ 

 

 

АТ «БАНК « УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

Україна, 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 67 

Код Банку  320371  

Код за ЄДРПОУ: 22868414 

Телефон (044) ______________ 

 

 

 

 

 

 

[повне найменування Клієнта відповідно до 

свідоцтва про реєстрацію]  

**________________________(прізвище, ім‘я, по-

батькові) 

** ________, ________, м. _______, вул. 

___________, _____ (адреса реєстрації) 

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

_____ (фактична адреса, якщо відрізняється від 

адреси реєстрації), 

паспорт серія _____ №_________________ 

виданий ________________________ (орган видачі 

паспорту) ___________ року (дата видачі 

паспорту) 

Посада                                           ініціали, прізвище  

                          (підпис) 

          М. П. 

Рахунок №___________________  

в ___________________ найменування банку,  

Код Банку: _________ 

 Телефон________________________ 

 ** (підпис фізичної особи-підприємця) 

_________________ ________________ 

 

 обирається в залежності від Клієнта - фізична особа 

– підприємець або фізична особа, яка провадить 

незалежну професійну діяльність ** 
 

 

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

ознайомлений                                                                                                            (підпис)                               

     Дата    __ _____ 20__р. 
 

 

Оригінальний примірник Договору отримав/отримала _________________    ________  
                                                                                                                          (підпис)                               

Дата    __ _____ 20__р. 

Підготував  _________________   ____________________ 

             (підпис)                  

 
  



Від імені Банка       

  

_______________ 

 

Сторінка 
                                                 6 з 7  

Від імені Вкладника 

 

______________ 

 

 

ДОВІДКА 

про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

Вклади у АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВІ 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» 

гарантовано 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 

Обмеження гарантії 

Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з 

відсотками) станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не 

більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, 

встановленого Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб" на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.  

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", кожному 

вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами (включно з 

відсотками) на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату 

прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.  

Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється 

відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб" та становить  

200 000, 00 (Двісті тисяч) гривень.  

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодовуються кошти:  

1) передані банку в довірче управління;  

2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень;  

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на 

пред'явника;  

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або 

була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком 

України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних 

(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", - протягом року 

до дня прийняття такого рішення);  

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як 

аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня 

прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку 

до категорії неплатоспроможних не минув один рік (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", - один рік до дня прийняття такого 

рішення);  

6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;  

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують 

від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними 

ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і 

банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;  

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб 

забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному 

обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;  

9) за вкладами у філіях іноземних банків;  

10) за вкладами у банківських металах;  

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;  

12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення». 

Якщо у вкладника більше 

одного вкладу в банку 

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) 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 одному банку відповідно до статті 26 

Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n1334
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n291
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n1334
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n901
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n291


Від імені Банка       

  

_______________ 

 

Сторінка 
                                                 7 з 7  

Від імені Вкладника 

 

______________ 

 

 

Період відшкодування у разі 

віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних 

Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, 

встановлених Фондом, не пізніше ніж 20 робочих днів (для банків, база даних 

про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не 

пізніше ніж 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку 

з ринку.  

Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання 

гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду 

в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, 

строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом 

банку з ринку, та за договорами банківського рахунку.  

Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування 

кошти за договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі 

інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною 

та міжнародною).  

Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку 

здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про 

операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та 

міжнародною) 

Валюта відшкодування 

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"  

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 

Контактна інформація 

04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17,  

номер телефону гарячої лінії  

0-800-308-108,  

(044) 333-36-55 

Докладніша інформація http://www.fg.gov.ua 

Підтвердження одержання 

вкладником 

__________________________         

          (підпис вкладника) 

Додаткова інформація 

Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в 

іноземній валюті, залучені банком від вкладника (або які надійшли для 

вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського 

рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката (включно з 

нарахованими відсотками на такі кошти).  

Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка 

уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), 

банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.  

Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня 

відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до 

категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.  

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) 
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