МІСІЯ ФОНДУ
Гарантування вкладів, захист прав кредиторів, підвищення фінансової
обізнаності для забезпечення довіри до фінансової системи та добробуту
суспільства.

ВІЗІЯ
Фонд відкритий, інноваційний і надійний партнер, який запобігає
фінансовим втратам та формує світові стандарти у сфері гарантування
вкладів.

ЦІННОСТІ

ЗАХИЩЕНІСТЬ

ВІДКРИТІСТЬ

СТАБІЛЬНІСТЬ

ПРОФЕСІЙНА ЧЕСНІСТЬ

ПАРТНЕРСТВО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб засновано у 1998 році з метою
захисту прав та законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до
банківської системи України.
Однією із основних функцій Фонду є відшкодування коштів за вкладами у
разі банкрутства банку.
Гарантії Фонду поширюються на вклади фізичних осіб, у тому числі
фізичних осіб-підприємців.
Гарантована сума відшкодування – до 200 000 грн на одну особу в одному
банку незалежно від кількості рахунків. Відшкодовуються кошти у розмірі
вкладу разом з нарахованими відсотками в межах гарантованої суми.
За весь період своєї діяльності Фонд гарантування вкладів завжди
виконував свої зобов'язання перед вкладниками.
З 1998 року відшкодування від Фонду отримали 2 млн вкладників на
загальну суму понад 94 млрд грн.

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ - КЛЮЧОВИЙ УЧАСНИК СИСТЕМИ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.

СЕРЕД ЙОГО ФУНКЦІЙ ТАКОЖ:

Аналіз фінансового стану банків-учасників Фонду
з метою виявлення ризиків у їх діяльності

Виведення неплатоспроможних банків з ринку
та управління їх активами у період ліквідації

Інформування громадськості про систему гарантування
вкладів, захист прав вкладників, підвищення рівня фінансової
грамотності населення

ПРАВА ВКЛАДНИКІВ ВИЗНАЧЕНІ ТА ЗАХИЩЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
«ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ».
Відкриваючи депозитний чи поточний рахунок у відділенні банку чи дистанційно,
пам'ятайте, що ви маєте право:

отримати інформацію про умови залучення банком вкладів та відкриття поточних
рахунків
ознайомитися з тарифами та типовими формами договорів
одержати актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Перед підписанням договору банк має ознайомити вас із Довідкою про систему
гарантування вкладів, яка, зокрема, містить інформацію про максимальний розмір
відшкодування, строки початку виплат та обмеження гарантій.

ФОНД ГАРАНТУЄ ВКЛАДИ ФІЗОСІБ ТА ФОПІВ
У БАНКАХ-УЧАСНИКАХ ФОНДУ.

Вклад – це кошти в готівковій та безготівковій формі у валюті України або в іноземній
валюті, які банк залучає від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах
договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі
іменного депозитного сертифіката, включаючи відсотки на такі кошти.

Таким чином, під гарантії Фонду підпадають не тільки депозитні рахунки, а й карткові
рахунки, які відкриваються на ім'я вкладника для перерахунку, наприклад, зарплати,
пенсії, стипендії та інших коштів.

Вклади в іноземній валюті гарантуються, але відшкодовуються у гривневому еквіваленті.
Перерахунок валютного вкладу здійснюється за офіційним курсом НБУ на день
запровадження тимчасової адміністрації.

ФОНД НЕ ГАРАНТУЄ ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ:

за вкладом у розмірі до 10 грн

за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника

розміщених пов'язаною з банком особою, але якщо вона була такою протягом року
до дня прийняття Нацбанком рішення про віднесення банку до категорії
неплатоспроможних

розміщених особою, яка надавала банку професійні послуги аудитора чи оцінювача у
період протягом року до визнання Нацбанком банку неплатоспроможним

розміщених на вклад власником істотної участі

за вкладом, розміщеним на індивідуальних умовах, відмінних від поточних ринкових

за вкладом, який вкладник використовує як засіб забезпечення виконання іншого
зобов'язання перед цим банком до дня виконання цього зобов'язання

за вкладами у філіях іноземних банків

за вкладами у банківських металах

на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду

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

ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ:

вул. Січових Стрільців, 17
м.Київ, 04053

ГАРЯЧА ЛІНІЯ:
0 800 308 108
(дзвінки по Україні безкоштовні)

www.fg.gov.ua

fg.gov.ua

deposit_guarantee_fund
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