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ДОДАТОК 1.2.  

ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ  ОВЕРДРАФТУ ЗА ПОТОЧНИМ (КАРТКОВИМ) РАХУНКОМ  

договір овердрафту до поточного (карткового) рахунку відповідно  до  паспорту банківського 

продукту 

«ОВЕРДРАФТ З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 

ДЕРЖАТЕЛІВ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ДЛЯ ВИПЛАТИ ВКЛАДІВ (ДЕПОЗИТІВ) В 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ТА ВІДСОТКІВ ПО НИХ» 

до Договору поточного (карткового) рахунку (акцепт) №______ 

 

 

місто ________________                             ___________ 20__ року  

 

КЛІЄНТ 

_________________________________________ 

(ПІБ Клієнта)  

назва документу____________________________ 

серія (за наявності) ____№________ 

дата видачі «____»________ ______  

виданий____________________________________ 

місце проживання або місце перебування фізичної 

особи – резидента України (місце проживання або 

місце тимчасового перебування фізичної особи – 

нерезидента в Україні: 

____________________________________________ 

 

 Прошу Вас встановити по моєму поточному(картковому) рахунку № IBAN___________________, 

ліміт овердрафту на таких умовах: 

 

Сума 

овердрафту , 

грн 

Базова 

процентна 

ставка, % 

річних 

Пільгова  

процентна 

ставка, % 

річних 

Строк, 

міс 

Наявність 

пільгового 

періоду 

(так/ні)  

Комісії   

     

відповідно  до  

Тарифів по 

Овердрафту 

 

  Цією ЗАЯВОЮ  підтверджую, що я ознайомився з нижче приведеними документами АТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: 

 

➢ З Паспортом споживчого кредиту «Овердрафт з пільговим періодом використання для 

фізичних осіб – держателів платіжних карток для виплати вкладів(депозитів) в національній 

валюті та відсотків по них»; 

➢ З порядком встановлення Овердрафту, основними умовами та порядком погашення 

овердрафту що визначаються Публічною пропозицією в частині Умов відкриття та здійснення 

операцій за поточними (картковими) рахунками;  

➢ Тарифами по Овердрафту, що зазначені в Додатку 8 паспорту банківського продукту 

«Овердрафт з пільговим періодом використання для фізичних осіб – держателів платіжних 

карток для виплати вкладів(депозитів) в національній валюті та відсотків по них»;  

➢ Тарифами, що є невід’ємною частиною Публічної пропозиції, які розміщені на сайті Банку  

https://www.ukrcapital.com.ua , погоджуюсь з ними і зобов’язуюсь виконувати. 

https://www.ukrcapital.com.ua/
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 Підписанням цієї ЗАЯВИ Я, (ПІБ Клієнта) ______________________, укладаю з АТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Договір про надання кредиту у формі овердрафту за поточним  

(картковим) рахунком № IBAN__________________________, (надалі – Договір) на умовах 

викладених: 

➢ у цій ЗАЯВІ,  

➢ у Публічній пропозиції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про 

комплексне банківське обслуговування фізичних осіб,  

➢ в Умовах відкриття та здійснення операцій за поточними (картковими) рахунками, які є 

невід’ємною частиною Публічної пропозиції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 

укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб,  

➢ в Тарифах Банку, 

➢ в Паспорті споживчого кредиту «Овердрафт з пільговим періодом використання для фізичних 

осіб – держателів платіжних карток для виплати вкладів(депозитів) в національній валюті та 

відсотків по них», з якими я ознайомився, з ними погоджуюсь і зобов’язуюсь виконувати.    

 

Цим підтверджую досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, які передбачені  

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

вказаних в Анкеті – Заяві про акцепт Публічної Пропозиції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

на укладення договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб. 

 

 

___.___.20___р                                                                        _____________(Підпис Клієнта) 

 

Відмітки банку 

Дата отримання заяви                                                                                 ___.___.20___р       

_________________________________________________________           ___________ 

      (посада та П.І.Б. працівника банку, який прийняв заяву)                     (підпис, штамп) 

 

Ліміт овердрафту встановлено:     Сума ______________________                   ___.___.20___р    

 

________________________________________________                     _____________________ 

      (посада та П.І.Б. працівника банку)                                                        (підпис, штамп) 

 

 


