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довIдкА
про систему гарацтування вкладiв фiзичних осiб

l. Фонд гарантування вкJIадiв фiзичних осiб (далi - Фонд) дiе з метою захисту прав i
законних iHTepeciB вкладникiв банкiв та змiцнення довiри до банкiвськоi системи в УкраiЪi.

2, Фонд гарантуе кожному вкладнику банку вiдшкодування коштiв за його вкJIадом. Фонд
вiдшкодовуе кошти в розмiрi вкладу, включаючи вiдсотки, станом на день початку процедури
виведення Фондом банку з ринку, але не бiльше суми граничного розмiру вiдшкодування коштiв
за вкJIадами, встановленого на цей день, незалежно вiд кiлькостi вкладiв в одному банку.

У разi прийняття Нацiональним банком УкраiЪи рiшення про вiдкликання банкiвськоТ
лiцензiТ та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою cTaTTi 77 Закону УкраiЪи
<Про банки i банкiвську дiяльнiсть>, Фонд гарантуе кожному вкладнику банку вiдшкодування
коштiв за вкJIадами, включаючи вiдсотки, на день початку процедури лiквiдацiТ банку, але не
бiльше суми граничного розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами, встановленого на дату
прийнятгя такого рiшення, незалежIIо вiд кiлькостi вкладiв в одному банку.

3. Вкладом с кошти в готiвковiй або безготiвковiй формi у валютi Украihи або в iноземнiй
валютi, якi залученi банком вiд вкладника (або якi надiйшли для вклалника) на умовах договору
банкiвського вкJlаду (депозиту), банкiвського рахунку або шляхом видачi iменного депозитного
сертифiката, вкJIючаючи HapaxoBaHi вiдсотки на TaKi кошти*.

4. Вкладник набувае право на одержання гарантованоТ суми вiдшкодування коштiв за
вкJIадами за рахунок коштiв Фонду в межах граничного розмiру вiдшкодування коштiв за
вкJIадами пiсля приЙняття рiшення Нацiональним банком УкраiЪи про вiдкликання банкiвськоТ
лiцензiТ та лiквiдацiю банку.

Сума вiдшкодування розраховуеться з урахуванням сум, сплачених вкJIаднику протягом дiТ
тимчасовоТ адмiнiстрацiТ у банку.

5. Вiдшкодування коштiв за вкладом в iноземнiй валютi вiдбуваеться у нацiональнiй валютi
Украiни пiсля перерахування суми вкладу за офiцiйним курсом гривнi ло iноземних вiulют,
встановленим Нацiон.шьним банком Украiни на день початку процедури виведення банку з

ринку та здiЙснення тимчасовоТ адмiнiстрацiТ вiдповiдно до статгi 36 Закону УкраiЪи кПро
систему гарантування вкладiв фiзичllих осiб>.

У разi прийняття Нацiональtlим банком УкраТни рiшення про вiдкликання банкiвськоТ
лiцензii та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою cTaTTi 77 Закону Украihи
<Про банки i банкiвську дiялыtiсть>, вiдшкодування коштiв за вкJIадом в iноземнiй валютi
здiйснюеться в нацiональнiй валюl,i УкраТни пiсля перерахування суми вкпаду за офiцiйним
курсом гривнi до iноземноТ валtоти, встановленим Нацiональним банком Украihи на день
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початку лiквiдацii банку.
нарахування вiдсоткiв за вкладами припиняеться в останнiй.день перед початком процедури

виведення Фондом банку з ринку (у разi прийняття Нацiональним банком УкраiЪи рiшення про
вiдкликання банкiвськот лiцеuзiт та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною
другою cTaTTi 77 Закону УкраТни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", - у день прийняття
рiшення про вiдкликання банкiвськоТ лiцензii та лiквiдацiю банку).

6. Фонд не вiдшкодовус кошти:
1) фiзичноi особа - пiдприсмця, яка укл€lла або на користь якоТ укладено договiр

банкiвського вкJIаду (депозиту) таlабо банкiвського рахунку* ;

2) переданi банку в довiрче управлiння;
3) за вкладом у розмiрi мегltше l0 гривень;
4) За вкладом, пiдтверджеIIим ощадним (депозитним) сертифiкатом на пред'явника;
5) розмiщенi на вклад у баllку особою, яка е пов'язаною з банком особою або була такою

ОсОбою протягом року до дня прийrtяття Нацiональним банком УкраiЪи рiшення про вiднесення
такого банку до категорiТ неплатоспроможних (у разi прийнятгя Нацiональним банком Украiни
Рiшення про вiдкликання банкiвськоТ лiцензiТ та лiквiдацiю банку з пiдстав,
визначених частиною другою cTaTTi 77 Закону УкраiЪи кПро банки i банкiвську дiяльнiсть>>, -
протягом року до дня прийнят,гя такого рiшення);

б) розмiщенi на вклад у банку особою, яка надавала банку професiйнi послуги як аудитЬр,
ОЦiНЮВаЧ, У разi, якщо з дIrя припиtIення надання поGлуг до дня прийнятгя Нацiональним банком
Украihи рiшення про вiдtrесеIlIlя такого банку до категорiТ неплатоспроможних не минув один
PiK (У разi прийняття FIацiоIIальIIим банком УкраТни рiшення про вiдкликання банкiвськоТ
лiцензiТ та лiквiдацiю банку з гliлстав, визначених частиною другою статгi 77 Закону УкраiЪи
<Про банки i банкiвську лiяльнiсть)), - один piK до дня прийняття такого рiшення);

7) розмiщенi на вклал власником iстотноТучастi у банку;
8) за вкладами у банку, за якими вкладники на iндивiдуальнiй ocHoBi отримують вiд банку

проценти за договорами, укладеIIими на умовах, що не е поточними ринковими умовами
вiдповiдно до cTaTTi 52 Закоrlу УкраТни <Про банки i банкiвську дiяльнiоть>, або мають iншi
фiнансовi привiлеТ вiд баrlку;

9) за вкладом у банку, якltlо r,акий вклад використовуеться вкладником як засiб забезпечення
ВИКОНаНня iншого зобов'язаlllIя перед цим банком, у повному обоязi вкладу до дня виконання
зобов'язань;

10) за вкJIадами у фiлiях itlоземних банкiв;
l1) за вкJIадами у банкiвських MeTiLfIax;
l2) розмiщенi на рахуIIках, rr1o перебувають пiд арештом за рiшенням суду.

* Вклади фiзичних осiб пlдlI гараllтуються Фондом незалежно вiд дня
сiчня 20l7 року щодо
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категорiТ неплатоспроможних пiсля
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