довlдкА
про

них осiб

Фондом гаранryвання вкладiв фiзичних осiб

Вклади у
АТ ПРАВЕКС БАНК

(далi - Фонд)

гарантовано
Обмеження гарантiI

I

KorKHoMy вкладнику вiдшкодовуються кошти в розмiрi вкладу (включно з вiдсотками)
станом на день початку процедури виведення банку з ринки але не бiльше суми
|
граничного розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами, встановленого 3аконом Украiни
|
I

систему гаранryвання вкладiв фiзичних осiб> на цей день, незалежно вiд кiлькостi
|пПро
вкладiв в одному банку.
|
приЙнятгя Нацiональним банком Украiни рiшення про вiдкликання банкiвськоi
|У Rазi
лiчензii та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою cTaTTi 77 Закону
|

|УкRаiни

кПро банки

i

банкiвську дiяльнiсгь>, кожному вкладнику гаранту€ться

коштiв за вкладами (включно з вiдсотками) на день початку процедури
|вiдшкодування

|лiквiдацii банку, але не бiльше ryми граничного розмiру вiдшкодування коштiв за
вкладами, встановленого на дату приЙняття такого рiшення, незалежно вiд кiлькостi
|
|

вклалiв в одному банку.

|Гранична сума розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами встановлю€ться

вiдповiдно

|ло стаггi 26 Закону Украiни кПро систему гаранryвання вкладiв фiзичних oci6>

та

становить двlстt тисяч гривень.
|
I

|
|

Вiдповiдно до частини четвертоi сгаттi 26 Закону Украiни кПро систему гаранryвання

вкладiв фiзичних oci6> не вiдшкодовуються кошти:
1) переданi банку в довiрче управлiння;
2) за вкладом у розмiрi менше нiж 10 гривень;
3) за вкладом, пiдтвердженим ощадним (депозитним) сертифiкатом на пред'явника;
4) розмiщенi на вклад у банку особою, яка € пов'язаною з банком особою або була
такою особою пр.отягом року до дня приЙняття Нацiональним банком Украiни рiшення
про вiднесення такого банку до категорii неплатоспроможних (у разi прийняття

Нацiональним банком Украiни рiшення про вiдкликання банкiвськоi лiцензii

та

лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою cTaTTt 77 Закону Украiни <Про
банки i банкiвськудiяльнiсть>, - протягом рокудо дня прийнятгя такого рiшення);
5) розмiщенi на вклад у банку особою, яка надавала банку професiйнi послуги як
аудитор, оцiнювач, у разi, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття
Нацiональним банком Украiни рiшення про вiднесення такого банку до категорii
неплатоспроможних не минув один piK (у разi прийнятгя Нацiональним банком Украiни
рiшення про вiдкликання банкiвськоi лiцензii та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених
частиною другою cTaTTi 77 Закону Украiни <Про банки i банкiвську дiяльнiсть>, - один
piK

до дня прийнятгя такого рiшення);

6) розмiщенi на вклад власником icToTHoi участi у банку;

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на iндивiдуальнiй ocHoBi отримують вiд
банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не € поточними ринковими
умовами вiдповiдно,dо сгаттi 52 3акону Украiни кПро банки i банкiвську дiяльнiсть>, або
мають iншi фiнансовi привiлеi вiд'rr*"Й
банку;
8) за вкладом у банку, ,*u.,,o
вклад використову€ться вкладником як засiб
забезпечення виконання iншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязi
вкладу до дня виконання зобов'язань i
9) за вкладами у фiлiях iноземних банкiв;
10) за вкладами у банкiвських
1"1") розмiщенi на рахунках, tцо перебувають пiд арештом за рiшенням суду;
12) за вкладом, задоволення вимог за яким _зупинено вiдповiдно до 3акону Украiни
(про запобiгання та протидiю легалiзацii (.вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
тероризму та фiнансуванню розповсюдження збRоi масового

металах;

,Tiil}"l,]"aHcyBaнHю
Якщо у вкладника
бiльше одного
вкладу в банку

Фонд вiдшкодову€

кошти в розмiрi вкладу (включно

i

I

I

|

|

|

з

вiдсотками) станом на день

початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не бiльше суми граничного
розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами, встановленого на цеЙ день, незалежно вiд
кiлькостi вкладiв в dдному банку вiдповiдно до cTaTTi 26 Закону Украiни <Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб>

2

Продовження додатка
Перiод вiдшкодування
у разi вiднесення банку
до категорii
неплатоспроможних

Виплата вiдшкодування коштiв розпочина€ться

в порядку та у черговостi, встановлених

Фондом, не пiзнiше нiж 20 робочих днiв (для банкiв, база даних про вкладникiв яких

мiстить iнформацiю про бiльше нiж 500000 paxyHKiB, - не пiзнiше нiж З0 робочих днiв) з
дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
Пiд час тимчасовоi адмiнiстрацii вкладник набувае право на одержання гарантованоТ
сУми вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду в межах граничного
РОЗмiрУ вiдшкодування коштiв за вкладами за договорами, строк дii яких закiнчився
станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринки та за договорами
банкiвського рахунку.
Фонд мае праВо не включати до розрахунку гарантованоi суми вiдшкодування кошти за

договорами банкiвського рахунку

до

отримання

в повному обсязi iнформацii

операцii, здiйсненi платiжною системою (внррiшньодержавною та мiжнародною).

про

виплата гарантованоi суми вiдшкодування за договорами банкiвського рахунку
здiйснюеться тiльки пiсля отримання Фондом у повному обсязi iнформацii про операцii,
здiйсненi платiжною системою (внррiщньодержавною та мiжнародною)
Валюта вiдшкодування

Вiдшкодування коштiв за вкладом в iноземнiй валютi вiдбуваеться у нацiональнiй валютi

украiни пiсля перерахування суми вкладу за офiцiйним курсом гривнi до iноземних
валют, встановленим Нацiональним банком Украiни на день початку процедури

виведення банку з ринку та здiЙснення тимчасовоi адмiнiстрацii вiдповiдно до статгi 36
Закону Украiни кПро систему гарантування вкладiв фiзичних осiб>

У разi приЙняття Нацiональним банком Украiни рiшення про вiдкликання банкiвськоi
з пiдстав, визначених часrиною другою cTaTTi 77 3акону
укратни кпро банки i банкiвську дiяльнiсть>, вiдшкодування коштiв за вкладом в

лiцензiТ та лiквiдацiю банку

iНОЗеМНiЙ Валютi здiЙснюеться в нацiональнiй валютi Украiни пiсля перерахування суми
ВКЛаДУ За ОфiцiЙним курсом гривнi до iноземноi валюти, встановленим Нацiональним

банком Украiни на день початку лiквiдацii банку
Контактна iнформацiя
Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб

0-800_з08-108, (044) ззз-з6-55

.Щокладнiша iнформацiя

http://www.fg.gov.ua

0405З, м. Киiв, вулиця Сiчових Стрiльцiв, 17,
номер телефону гарячоi лiнii

Пiдтвердження
одержання вкладником
.Щодаткова iнформацiя

(пiдпис вкладника)
Вкладом € кощти в готiвковiЙ або безготiвковiй формi у валютi Украiни або в iноземнiй
ВаЛЮТi, Залренi банкоlvt вiд вкладника (або якi надiйшли для вкладника) на умовах
договору банкiвського вкладу (депозиту), банкiвського рахунку або шляхом видачi
iМеННоГо депоЗИтного сертифiката (включно з нарахованими вiдсотками на TaKi кошти).
Вкладником е фiзична особа (у тому числi фiзична особа - пiдприемець), яка уклала або
На КОРИСТЬ ЯКоi Укладено договiр банкiвського вкладу (депозиту), банкiвського рахунку
або яка € власником iменного депозитного сертифiката.
Вклади фiзичних осiб - пiдприемцiв гарантуються Фондом незалежно вiд дня вiдкриття
рахунки починаючи з 0]" сiчня 2017 року щодо банкiв, вiднесених до категорii
неплатоспроможних пiсля 0]. сiчня 2017 року.
Нарахування вiдсоткiв за вкладами прип
процедури виведення

Фондбм банку з ринку (у разi при
вiдкл'ицання банкiвськоi лiцензii та лi
другою сtаттi 77 Закону УкраТни кПро
рiшення про вiдкликан ня банкiвськоi

Украiни рiшення про

визначених частиною
)), -удень прийнятгя

лiквiдацiю

Голова Правлiння,
АТ (ПРАВЕКС БАНК})
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