
fiодаток
ЛО IнсT'рукцii гlро поряl{ок здiйснення

Фоцдом гараIr,гуваIIня tзкладiв фiзи.tltих осiб
захисту прав та охоро}IIованих закоIrом iHTepecitз

вкладникiв (пiдпункт 4 пункту 2 роздiлу II)

довrдкА
про систему гарантування вклалiв фiзичrlих осiбт

1ВкладИ у iФондоМ гарантування вкладiв фiзичних осiб (лалi - Фонд)
iAT кПРАВЕКС БАНК) li
i,i;гарантовано i

i*, *-,

iкожному вкладнику|"
;ВКЛаДУ, ВКЛЮЧаЮЧИ
;

iПроЦеДУри ВиВеДення

;lраничного розмlру
jвстановленого на цей

вiдшкодовуються кошти в розмiрi
вiдсотки, станом на день початку
баriку з ринку, aJ,Ie не бiльlпе суми

вiлlttкtlлування кош,гiв la вкJlалами,
день, незалежно вiд кiлькостi вкладiв

iB одному банку,
iY разi прийнят,гя l{ацiоi,rаlьним баiлкошr Украiни рiшення
lпро вiдкликаI{IIя банкiвськоi лiцензiТ та .тiквiдацiю баllку з

iпiдстав, визначених частиною лруI,ою сгаг,t,i 77 Закону
iУкраiни "Про банки i баrrкiвську дiяльнiстL", ко}кному
iвкладнику гарантуеться вiдшкодування коштiв за
iВКЛаДаМИ, ВКЛЮЧаЮЧИ ВlДСоТКИ, На ДеНЬ ПОЧаТКУ ПРОЦеДУРИ
iлiквiдацii банку, але не бiльпrе суми граничного розмiру
iвiдшкодування коштiв за вкладами, встановленого на дату
;приЙняття такого рiшення, пезалежно вiд кiлькостi вкладiв
iB одному банку.
iГранична сума розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами
iвстановлюсться вiдповiдно до cTaTTi 26 Закону Украiни
,"Про систему гарантування вкладiв фiзичl.тих осiб" та
iстановить 200 000 (двiсT,i r,исяч) гриRе}{ь 00 коIiiйок.
,Вiдповiдно ло час1 иIlи чсttзсрttli'сtатгi 2б'JltKtltrr Украi'rlи

,"Про систему гарантуtsаIrilя вrurалiв фiзичilих осiб" }Ie

,вiдшкодовуIоться кошти :

:--l) переданi баrrку в довiрчс управ;liltlrя;
i2) за вкладом у розмiрi MeHirle 10 гривень;

iЗi за вкладом, пiлтвсрдlженим ощаliljим (дtсIlози гним)
. сертифiкатом на пред'явника;

14) розмiщенi на вклад у банку особою, яка € пов'язаною з

;банком особою або була такою особою протягом року до
iдня прийняття Нацiональним банком Украiни рiшення про
,вiднесення такого банку до категорiТ неплатоспромояtних

.(у разi прийняття Нацiональним баrrком УкраТни рiшення
iпро вiдкликання банкiвськоТ лiцензii та лiквiдацiю банку з
iпiдстав, визначених частипою другою cTaTTi 77 Закону
lУкраiни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", - протягом
ipoкy до дня прийняття такого рiIuснrrя);
15) розмiщенi tta вклад у банку особоlо, яка IIаlrIавала баlrку
lrрофесiйlri ltослуги як ач.(ит()р. оllilttоttач. у pa,li. якIItо l

,дня припинеIII{я ilal{alIItri IIoc.]]yl, ло ;(I1r{ tIрttйllяr"гя
;Нацiональним банком Украiни рiшення IIрt; вiднесення
,такого банку до категорiТ неплатоспромох(них не минув
;один piK (у разi прийнятт,я НацiональниN{ банком Украiни



iЯкщо у
:одного

вкладника бiльше
вкпаду в банку

!"
iбанку з пiдстав, визначених частиноIо другоlо cTaTTi 77l
i?о.л-r, Vrrпяi'тти ltПпп бятттrr,r ,i бяъткiпськv пiяпьнiстl-" - оIIиt]iзакону Украiни "про баtlки i банкiвську дiяльнiсть", - одиLl
inik по пня ппийняття такого пiтttетrня):jpiK до дня прийняття такого рiшення);
i6) розмiщенi на вклад власником iстотноi участi у банку;

i7) за вкладами у банку, за якими вкладникивкладами у банку, за якими вкладники на
|.l ) за бкJliхлсllYlи у Uatrrt}: 5а )tI\J1lIvlи. блJl4лпуlлп

iiндивiдуальнiй ocHoBi отримуlоть вiд банку проценти за

iДОГОВОРаМИ, УКЛаДеНИМИ На УМОВаХ, ЩО Не С ПОТОЧНИМИ

iринковими умовами вiдповiдно до cTaTTi 52 Закону
:Украiни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", або мають
iншi фiнаIлсовi привiлеi вiл банку;
i8) за вклалом у банку, якlllо такий вклад використовусться
iвкладником як засiб забезпеченлtя викоIIанIIя iншrого

,зобов'язаrIня перед цим баtrком, у rlоRllому обсязi llклаl\y
iдо дня виконання зобов'язаItl,. l

9) за вкладами у фiлiях itIоземtlих банкiв;
.10) за вкладами у банкiвських ме,IаJIах;

;11) розмiщенi на рахунках, rцо перебуваIоть пiд арешtтом за
,рlшенням суду.

iФонд вiдшкодовуе кошти в розмiрi вкладу, включаIочи
iiвtдсотки, cTalIoM на день початку процедури виведення

iФондом банку з ринку, аJIе не бiльше суми граничного

,розмiру вiдшкодування KorTITiB 
1а 

вклllulr: 
1!]ulовленого

iHa цей день, незаJIежно вlд кlлькост1 вкладlв в одному

,банку вiдповiдно до cTaTTi 26 Закону Украiни "Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

;I]иплата вiдшкодування KoIIITiB розпочинас,гьсr{ в гIорялку

та у черговостi, встаi{оR_IIених СDоilд{ом, IIе tliзнiшlе 20

iробочих днiв (д:rя банкitl. база ланих про вкJIадникllз яких
мiстить iнформацiю tlpo бirrьше нiж 500000 paxyrrKiB, - LIе

,пiзнiше З0 робочих дrliв) з дня IIoLIal,Ky IIроLiсllури

iвиведення Фондом банку з ринку.

lПiд час тимчасовоТ адмiнiсr,рацiТ вкладгtик набува€ IIра}]о

il{a одержаIIня гарантовано1 суми вlдшкодування коштlв за i

lвкладами за рахунок кош,гiв Фонду в мех(ах граничного i

iрозмiру вiдшкодування KoIпTiB за вкладами за договорами, i

]сrрок дii яких закiнчився станом на день початку.
iпроцедури виведення Фондом банку з ринку, та .u 

i

]договорами банкiвського рахунку. I

iФонд мае право не вкJIIоча,ги до розрахунку гарантованоi'
iсуми вiдшкодування коl]Iти за договорами банкiвськоr,о i

iрахунка до отримання в пов}Iому обсяrзi iнформачii про;

Перiод вiдшкодування у разi
вiднесення банку до категорii
неплатоспроможних

,операцii, здiйсненi tt.lta,t,itttHclIo

, (вrrутрiшлrьодержавI{оI<t l,а м iilttl арод1l l olo).

,Виплата гарантованоТ супли вtлttIкодуваIIня за дого}]орами
,банкiвськоr,о paxyllкa з,liл"tсilltlс,t,ься ,t,i;tьки ttiс,lя о грилtаtttlя

:Фондом у tIoBHoMy обсязi iнформаuii rlpo оrlерацii.
lздiйсненi платiхtноlо системою (внутрiшньодержавною та]

мirкнародноrо).

iВiдшкодування коштiв за вкJIадом (за договорами i

iбанкiвського вкпаду / баIлкiвського рахунку) в iноземнiй i

iва_lrютi вiдбуваеться у нацiона,тьнiй валIотi УкраТни пiсля 
]j - _r-:_-:_v ' \

lперерахування суми вкладу за офiцiйним курсом гривнt до 
]

сисl,емоI{)



iiноземних ваlIют, встановленим Нацiональним банком
Украiни на день l]очаl,ку l]роцедури t]иведення банку з

iринку та злiйснення тимчАсовоТ адм irric,r,partil rll;tгtов iдно до
,cTaTTi Зб Закону Украirrи "l1po систему гарантуtsанFIя
jвкладiв фiзичних осiб".
i-.
,У разi прийняття Нацiональним банком Украillи рirшенгtя
,про вiдкликання банкiвськоi лiцензii та ;riквiдацiю банку з

,пiдстав, визначених часl,ино}о другою стат,гi 77 Закону
]Украiни "Про банки i банкiвську ;1iяJILнiсl,ь",
i.
iВlДШКОДУВаННЯ КОШТlВ За ВКЛаДОМ В 1IIОЗеМII1И ВаЛIОТ1

iздiйснюеться в нацiона:lьнiй валютi Украiни пiсля
iперерахування суми вкладу за офiцiйним курсом гривнi до
iiноземноТ валюти, встановленим Наrliональtлим банком
Украiни на день початку лiквiдацiТ банку.

lКонтактна iнформацiя

:,Щокладнiша iнформацiя :http://www.fg. gоч.uа

lПiдтвердження одержання
iВКЛаДНИКОМ

iДодаткова iнформацrя

ГОЛОВА IIРАВЛIННЯ
АТ (IIРАВЕкС БА}Iк)

10405З, м. Itиiв, вулиця Сiчових Стрi.rrьцiв, 17

;Гаряча лiнiя Фонду гаран,гуваIIня вкладiв фiзи.lних осiб:
i0-800-з08-108
i(044) з33-36_55

(ui;trrис вк.ltа2lника)

:Вкладом с кошти в готiвковiй або безготiвковiй формi у
:

]валютi Украiни або в iноземнiй валютi, якi залученi банком
iвiд вкладника (або якi налiйшли для вкладника) на умовах

'договору банкiвського BKJIa/dy (депозиту), банкiвського
iрахунку або шляхом видачi iменного депозитного ,:
сертиФlката, включаIочи нарахован1 вlдсотки на ,гак,l 

]

i

кошти.
:Вкладником е фiзична особа (у тому числi фiзична особа -

пiдприемець), яка уклаJIа або на користь яttоi укладено
lдоговiр банкiвськоr,о ]]K.ilally (rtелози,r,у), банкiвського
iрахунку або яка с l]jlaclI}ll(oM iпrеtIltогсl :lспози1,IIоI о

,сертифiката.
lВклади фiзичних ос.iб - пiдприемцiв гаралtтуIоться Фоirдом;
,незалежно вiд дtля вiдкриr,тя рахунку, починаIочи з 0i сiчня i

'2017 року щодо банitiв, вiднесених jlo каl,ег,орii,
lrlеплатоспроможних Itic;t;t 0 i сiчняt 2011 року.
Ilарахування вiдсоткiв за вкладами IIрипиlIясll,ся у .leHl,
:початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у 

1

iразi прийняття Нацiональним банком Украiни рiшення про
jвiдкликання банкiвськоi лiцензii та лiквiдацiю банку r,
,пiдстав, визначених частиною другою cTaTTi 77 Закону
lУкраТни "Про банки i баrrкiвську дiяль}IiстL", - у день,
,прийняття рiшення tIpo вiдкликання банкiвськоi лiцензii та l

,лiквiдацiю банку).

,I,,O. кирич!]нк()


