
ДОДАТОК 3.7. ДО УМОВ ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДІВ ТА ВИПУСКУ ІМЕННИХ ОЩАДНИХ 

(ДЕПОЗИТНИХ) СЕРТИФІКАТІВ ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ АТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО 
КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

                       JSC «BANK «UKRAINIAN CAPITAL»                

 

                                                                     стор. 1 із 1 

 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № ____ 

ДО ЗАЯВИ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТУ 

ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «_____» № __ від __ _____ 20_ року 
 

м. _______                          _________  року 
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі за 

текстом іменується – «Банк» в особі ___ _________, який (а) діє на підставі довіреності № 

____ від ______________, з однієї сторони, та  громадянин (ка) _ _______ (надалі – 

Вкладник) з іншої сторони, 

надалі разом іменуються Сторони, уклали цей Додатковий договір №__ до ЗАЯВИ 

ПРО РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТУ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «_____» № __  

від __ ______ 20__ року (надалі – Додатковий договір) про наступне: 

 

1. Сторони домовились продовжити строк залучення Вкладу на ___ днів, в зв’язку з 

чим внести зміни до пунктів 2.2. та 2.3. ЗАЯВИ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТУ 

ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «_____» № __ від __ ____ 20__ року (надалі – 

Договір) та викласти його в наступній редакції: 

«2.2. Вклад залучається на строк, що обчислюється з дати укладення Договору по дату 

повернення Вкладу. Датою повернення Вкладу є __________ року». 

     «2.3. На суму Вкладу Банк нараховує проценти: 

- починаючи з «___» _______ 20__ року по «___» _______ 20__ року у розмірі ___ 

(_________) процентів річних (надалі за текстом – "процентна ставка"); 

- починаючи з «___» _______ 20__ року по «___» _______ 20__ року у розмірі ___ 

(_________) процентів річних». 

2. Всі інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Цей Додатковий договір викладений у двох автентичних примірниках по одному 

для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору. 

4. Цей  Додатковий договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та 

є невід’ємною частиною Договору. 

 

5. 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) 

 

Примірник Додаткового договору про внесення змін отримав 

____________ _______________  _________________ р.   

    (підпис)                            (дата) 


