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ДОДАТОК 1.1. 

ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО (КАРТКОВОГО) РАХУНКУ ТА ВИДАЧУ  

БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ 

Договір поточного (карткового) рахунку (акцепт) №______ 
місто ________________                                                                                                                                                                     ___________ 20__ року  

ПІБ Клієнта) ______________________________________ 

______________________________ серія ____№_________  

від «____»________ ______  

виданий __________________________________________,  

який мешкає _______________________________________  

___________________________________________________,  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Фізичні особи, які через свої 

 релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 

 та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному  

безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта 

І. Заява про відкриття поточного (карткового) рахунку та видачу банківської платіжної картки Договір поточного (карткового) 

рахунку (акцепт) (надалі – Заява). 

1. Прошу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі - «Банк») відкрити поточний (картковий) рахунок та видати платіжну 

картку:  

Валюта:    національна валюта     долари США   Євро 

Вид Тарифного пакету:   

Тип  банківської  платіжної картки:   Visa Classic      Visa Gold      Visa Platinum 

Надання виписок по поточному (картковому) рахунку:   через Банк            на e-mail 

2. Мені відомо, що Комплексний договір, Умови  відкриття та здійснення операцій за поточними (картковими) рахунками, Правила 

видачі та використання електронних платіжних засобів (що є Публічною пропозицією АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 

укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (надалі – Публічна пропозиція)) та Тарифи розміщені на 

сайті Банку  https://www.ukrcapital.com.ua  з якими Я ознайомився, з ними погоджуюсь і зобов’язуюсь виконувати.    

3. Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Договір поточного (карткового) рахунку на 

умовах викладених у цій Заяві, Публічній пропозиції,  Умовах відкриття та здійснення операцій за поточними (картковими) рахунками, а 

також у Тарифах Банку, з якими Клієнт ознайомився, примірник отримав, з ними погоджується і зобов’язується виконувати. Цим 

підтверджую 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.  

4. Погоджуюсь з тим, що Банк може відхилити цю Заяву без пояснення причин.  

5. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з умовами гарантування відшкодування коштів Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб. 

6. Підтверджую, що до укладення цієї Заяви мені 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 

7. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням 

підприємницької та незалежної професійної діяльності. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною 

особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в 

письмовій формі. 

8. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: ________________________________ (про зміну адреси 

повідомлятиму Банк письмово). 

9. Додаткова інформація: _____________________________________________________________________ 
(Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і 

нерезидентів) 

10. З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений (а). 

___________________(дата)    __________________________________(підпис Клієнта) 

Головний бухгалтер (або інша уповноважена особа, яка контролює 

правильність присвоєння номера рахунку) ________________(підпис) 

 

Відкрити рахунок у  ____ (вид валюти) дозволяю,  

Керівник (або інша уповноважена керівником особа) __________(підпис) 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив: 
(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх 

документів банку має право надавати банківську послугу з відкриття 

рахунків клієнтам) 

 
________________(Посада і підпис) 

Рахунок №_________________ відкрито „__”________________20___р.  

ІІ. Заява про підключення послуги SMS -повідомлень. 

1.  Прошу підключити послугу SMS - повідомлень про здійснені операції та не заперечую проти отримання від АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» SMS - повідомлень про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу на вказаний у контактних даних номер 

мобільного телефону. 

___________________(дата)    __________________________________(підпис Клієнта) 

ІII. Заява про підключення та використання Системи Інтернет – банкінг. 

1. Прошу надати мені доступ до Системи «Інтернет – банкінг» (надалі – Система) та підключити мені функціонал проведення операцій за 

допомогою Системи щодо дистанційного розпорядження рахунками з використанням електронних документів та/або ініціювання переказу за 

допомогою банківської платіжної картки на наступних умовах погоджених з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:  

1.1. Обслуговування в Системі здійснюється для всіх Рахунків, які відкриті або будуть в подальшому відкриті на моє ім’я в Банку, у т.ч. для 

поточних (карткових) рахунків. 

1.2. Перелік послуг та операцій, що надає Банк з використанням Системи, визначається Умовами підключення та користування Системою 

Інтернет – банкінг, що є невід’ємною частиною Комплексного договору.  

2. Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Договір про підключення та використання Системи 

Інтернет – банкінг, на умовах викладених у цій Заяві, Публічній пропозиції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про 

комплексне банківське обслуговування фізичних осіб,  Умовах підключення та користування Системою Інтернет – банкінг,  а також в Тарифах Банку. 

3. Умови підключення та користування Системою Інтернет – банкінг (що є Публічною пропозицією) та Тарифи розміщені на сайті Банку  

Затверджено Рішенням Тарифно-продуктового комітету  

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  

№03 від 18 лютого 2020р. 

Вступає в дію з 26 лютого 2020р. 

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

4. Мене було проінформовано, що послідовне введення Одноразового цифрового паролю, отриманого на Номер мобільного телефону вказані 

мною Банку у контактних даних, у вигляді SMS-повідомлення є аналогом мого власноручного підпису (надалі – «Електронний підпис»). Я згоден, що 

всі документи, правочини, перекази, що /укладаються/ініціюються мною в електронній формі і підписані/підтверджені за допомогою Електронного 

підпису вважаються такими, що підписані мною власноручно.  

___________________(дата)    __________________________________(підпис Клієнта) 

ІV. Заява про надання овердрафту за поточним (картковим) рахунком. 

1. Прошу встановити ліміт овердрафту за моїм картковим рахунком на наступних умовах погоджених з ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ»:  

1.1 Ліміт Овердрафту встановлюється на картковий рахунок №_______________  в сумі ____________гривень 

(____________________зазначається прописом)  строком на _________________ (зазначається прописом) місяці. 

1.2 Відсоткова ставка за користування Овердрафтом складає _____________ (______________________) відсотків річних.  

1.3 Реальна річна процентна ставка* складає ________________ (_____________________) відсотків  річних,  на дату укладання Договору про 

надання овердрафту за поточними (картковими) рахунками.  

* Реальна річна процентна ставка обчислена на основі, що процентна ставка та інші платежі за послуги Банку залишатимуться незмінними та 

застосовуватимуться протягом строку дії Договору про надання овердрафту за поточними (картковими) рахунками. 

2. Порядок встановлення Овердрафту,  основні умови та порядок погашення овердрафту  визначаються Умовами встановлення овердрафту за 

поточними (картковими) рахунками.   

3. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що з Умовами  встановлення овердрафту за поточними (картковими) рахунками, Умовами про 

відкриття та здійснення операцій за поточними (картковими) рахунками, Правилами  видачі та використання електронних платіжних засобів та 

Тарифами, що є невід’ємною частиною Комплексного договору та розміщені на сайті Банку  https://www.ukrcapital.com.ua, ознайомився, свій 

примірник отримав, з ними погоджується і зобов’язується виконувати. 

4. На період користування Овердрафтом максимальна заборгованість не може перевищувати розміру Ліміту Овердрафту. Сторони дійшли 

згоди, що Ліміт Овердрафту може бути зменшений у випадках та порядку, передбачених Умовами  встановлення овердрафту за поточними 

(картковими) рахунками. Збільшення Ліміту Овердрафту здійснюється за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової угоди. 

5. Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Договір про надання овердрафту за поточними 

(картковими) рахунками (надалі – Договір) на умовах викладених у цій Заяві, Публічній пропозиції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 

укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, Умовах встановлення овердрафту за поточними (картковими) 

рахунками, а також в Тарифах Банку, з якими Клієнт ознайомився, з ними погоджується і зобов’язується виконувати. Цим підтверджую 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. 

___________________(дата)    __________________________________(підпис Клієнта) 

Дата та підписи сторін. 

________________________(ПІБ Клієнта ) Дата __________________  Підпис _________________ 

 

БАНК АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Україна, 03062 м. Київ, проспект Перемоги, 67, Код банку 320371, Код 22868414, 

Телефон +38044-205-33-76; 0(800) 210 804 

в особі _________________________________, який (яка) діє на підставі Довіреності №______  від _____ 

                (ПІБ уповноваженої особи Банку)                                                        Дата_____________ Підпис _______________ М.П. 
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