
l\о;lаток
71о Iнс,грукцiТ про порядок здiйснення
Фоьrдом гарантуваI]ня вкладiв фiзичних
осiб захисl,у прав,га охоронIованих
заI(оIIом irrr,ересiв вк.падltикiв
(rlyrlr<T,2 розлiлу I)

llOt]IllKд
про сис,гему га}раLI,гуваIll,tяl вкла2liв tРiзи.tttlлх осiб

Вклади у АТ <УкраТrлсьrtий баr]rс реr<оr,rструкфТ,га розвитку>
(rrайменуваI]ня баrlку)

гарантовано Фондом гарантуванI{я вклалiв фiзи.lних осiб (далi - Фонд)

Обмеження гаранr:iТ KollcHoMy вкJIаднику вiдlшкодовуIоться кошти в розмiрi
вклалу (вклtочtlо з вiдсоr:ками) cTaI{oM на кiнець дня, що
переllус дню початку rrроцедури виI]едення Фондом
непJIатоспромох(ного баrrку з ринItу, але не бiльше суми
граничFIого розмiру вi2дrпr<одуваI{ня l<oшrTiB за Rкладами,
встановJIеI]ого на цей день, IlезаJiе)tно вiд кiлькостi вкладiв в

0дному баrrку.

У разi гtрийt;я,ггя I_ Iацiоr-IаJIьIlим банком УкраIни рiшенtля
про вiдlкликанIIя банкiвськоТ лiцеt,lзiТ та лiквiдацiю банку з

пiдстав, визнаLIених LIас,гиноIо lцругою cTaTTi 77 Закону
УкраТни <Про банки i банкiвську лiяльнiсть>, кохtному
вклалнику гараrlтуеться вiдпlкодуваIlня коштiв за вкладами
(BK.Ttto.tHo з вiлсотками) на кiнець дня, що передус дню
llочатку процедури лiквiдацiТ банку, але не бiльше суми
граничного розмiру вiдшкодуванI]я кошrтiв за вкладами,
встаI{овленого на да,гу прийняттятакого рiшення, незаJIежно
вiл Ki"ltbKocTi вкладliв в одному баlrку.

Гранична сума розмiру rзiдr,rlкодування коurтiв за
i]кJlа/lами всl,аIIсlв"rlIосться вiztловiдцr{о до cTaTTi 2б Закону

Украirrи KI-Ipo систему гара[IтуванI{я вкладiв фiзичrrих осiб>
Т3- QТ&НоВИТIl

lltзig,l,i 1,ися:l гри Berrb.
(словами)

BiдlloBiltrlo llo LIас,гини четвертоТ cтaтTi 26 Закону УкраТни
<<ГIро систему гараI{,гува}Iня вклалiв фiзичних осiб>, не
вiдlцttодовуIоться кошти :

передал,ri баlrку в довiрче управзtiнtlя;

заl I]KJ]a/_loM у розмiрi менrпе rIi>rc 10 гривень;

3) за оII{zl.,Iltiим1,I l,tl llеIIози,гIIi4ми сер,гифiкатами Otl}IKlB,

l)

2)
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4) розмiшIенi на вклад у батrку особоrо, ,IKa с пов'язаFIо}{, з
баttком особоtо або була,I,а](оt<l особоtо проl]ягоIи poi(y до /tня
rlрийняття FiartiorIOJIirHLIM банком YKpaillr,l рirшенгtяt'прсl
Bi/iTtecettгtrl ],.1KoI,o баtttt1,, ло rtа,гегорiТ I-{eiIjIaT,ocпpoMoiк}lLI)(
або /1о /llIrt lrllийllrt,I,l,i] IIartiorjailblIиM баltкоьt YKpai'rtrl

рiIttснгtя llpo вiд,кlII.1l(анiI.sl бar,lltiBcbKoT лiцензiТ ,га ;liквiдаrцilсl
баIlк1, з пi/lc,l,atl, l]изначених tIас],иноIо /tplzpo,o cTaT,Ti ]1
Закону УкраТtIи <ГIро банки i банкiвську дiяльнiсть> ;

5) розмiшlегli на вкJIад у бirrrку особою, яка надавала баl,tку
професiйнi послуги як а)/литор, оцiлttовач, у разi, якLL(о :] лня
припинеFIIIя }Iадання послуг до дня прийня,гтя IJ.ацiоналъниi\4
банком Украiни рiшення пllо вiдлrесення такого банку ло
категорiТ непJIатосIlроN{о}itних rte минув один piK (у разi
прийняття Ilацiональним банком УкраТни рiшення про
вiдкликаtltlяt баrlкiвськоi' лiцеrrзir' та -TriKBiдartilo баrtку з

гliдсr,ав, t]изI{ilLIеII14х часl,иtIоlо другоIо cTaTTi 1j Закоrlу
Украiни <IIро банки i баr-rкiвсt,ку',цiяrтьнiст,ь>>, * rэдин piK ;l,э

дrIя гlрийнrIт,"I,я,гакого 1rirшсIIгlя) ;

6) розмirrденi на вкJIад власFIиком iс,готноi участi у банку;

7) за вклалами у банку, за якими вкладники на
irrдивiдуальrriй ocHoBi о,гримують вiд баiлку процеI{ти за
договорами, укладеними на уNiовах, що не е гiоточI{иiчIи

ринковими умоваI\{и вiдповiдно до cTaTTi 52 Закону Украiни
кГIро банки i банкiвську дiялънiсть>. або MaIoTb iншi
фiнансовi привilrеТ вiд банку;

8) за вI(JIадом у банку, якщо такlлй вкJIад використоtjу€,l,ьсrl
вкладником як засiб забезltеLIеннrI виконання iнпrого
зобов'язання перед цим банком, у I]oBI-IoMy обсязi вкладу до
дI{rI викоIIан FIя зобов'язань;

9) за вкJIадами у сРiлiях iноземних банкiв;

10) за вIglаllами у банкiвських N4еталах;

11) розмirr{енi на рахунках, rl{о перебувають
за рiшенням сулу;

арештом

|2) за BKJIalloM, заllоволенt{я вимог за яким зупинено
в iдtп oBi.,lHo до Закону Украiilи <<ГIро запобi гання,га про,гидit<l
ltега.ltiзiiцiТ (вi;lмиваннl<r) доходitз, одержаI{их злочинI{14м
IlIJlrIxoM, фiнаr,rсуваннк) тероризму та фiнаrrсуваFlнIо
розllовсIоllження зброi масового знищення).

Стор. 2 из 4



Якщо у вкладника
бiльше одного
вкладу в банку

11ерiод
вiдшкодування
KoшrTiB

I]алrота
вiдrлкодуваI{ня

сDонд, вiдповi/tно до статтi 26 Закону УкраТни uПро
систему гараII,гуваI,IIIя вклалiв фiзичтrих осiб>>, вiдшкодовус
кошти в розмiрi tзl<ладу (вклlочttо з вiдоотtсами), але не
бi;тьшrе суми граll14IIIIого розмiру вi.rtrшкодуваI{ня KorrlTiB за
вклаl1.1]\4и, I,ie:]itJ]e)l(tro tзi/t tсi:tl,кос,гi Blc-ltztl{itз I] одtIому банку.

Випла,га вiдrrlкодуваI]ня коштiв розпочинаеться в порядку
,га у черговостi, встаI,IоI]JIених СDон/дом, не гtiзнiше нiж 20

робочих дrliв (дt.llя бzrttKiB, база даtlих про вIшадникiв яких
мiс,гит:t, iнформirrlilо rrpo бi.lIt,ttle rriiIc 500000 paxyHKiB, - не

пiзгriше lti>tt З0 робочих лr,riв) з лIIя пoLIaTKy процедури
виведенIrя Фottlloм неплатоспроможного банку з ринку або з

дня поLLатку проI{елури лiквiдацii банку - у разi прийняття
Наr{iоrrальним батлtсом УкраТrrи рiшrення про вiдкликання
банкiвськоТ .lriцеrrзiТ ,I,a rriKBizlaцiTo банку з пiдстав,
визIt|,lLlе[I14х LIac,{,I4IIolo /lpyI,oIo с,гt1,I-1^i 77 Закону УкраТни <Про
баtlкtt i баrllсiвсr,ку /1irIJIbtlict,t,>>.

Фоrrд мас llpal]o Ile вl(JIIоLlа,ги ло розрахунку гарантованоi
суми вiдшrсодуваI-II{rI кошти за договорами банкiвського
paxy}Iкa до о,грLINIаIIIIя в tIовному обсязi iнформацiТ про
операцll, здiйсr-rеrl i IlJI i1,1,1)](l IoIo системоIо
( в rryTp i шLl bollel]жa в I { о }о r,ar м i >tct t а po21ll ою).

I]ипла,га гаран,гованоТ суми вiдrшкодування за договорами
банкiвського рахунка здiйснIосться тiльки пiсля отримання
Фондом у пoI]EIoIvIy обсязi iнформаlдii про операцiТ, здiйсненi
платiжtlоtо системоIо (вrrу,грiпlньодержавноIо та
мiжtлttllодгrоlо).

IJi:trrtколуI]а}Itlя lсtlttl,гitз за BI(jIa/loM в iлtоземнiй валюr,i
вiдбувасr,ься у ttацiоrtальr,riй ва.llюr,i УкраТни пiс.ltя

пepepaxyвal{Llrl суми вкладу за офiцiйним курсом гривнi до
it,lоземttих l]aJlIo],, I]Q,ганоI]J]еI]иN4 Нацiональним банком
УкраТни на кiнецt) lll,lrt, lцо переllус lIHIo поLIатку процедури
I]ивеlIеI]Irя Фоttлt)м непJIатоспроможtlого батrку з ринку та
здiйсrrення тимLIасовоI адмiнiсr:рацiТ вizlповiдно до cTaTTi 36

Закону УкраТни <Про cllcTeмy гарантування вкладiв

фiзичних осiб>.

У разi прийняt,t-гяr I-{ацiоr]аJтьI]им банком УкраТни рiшення
про вiддкликанLIr{ бzrнкiвсt,l<оТ лiцензiТ ,га лiквiдацiю баrrку з

пiдстав, визIlt}чених частиноlо другою cTaTTi 77 Закону
Украirr и <I-Ipo баt t Kl,t i бirгr Ki всь ку /t iял brt i с,гь>, tзiдшкодуtsа ння
кошtтiв за BKJttutol\,I в iltоземнiй валtотi здiйснюеться в

ttацiоtIа-riьtлiй iзаlrлот,i УкраТrrи пiс.ltя перерахування суми
вI<лалу за o(lilliйtlpttvt курсом гривiri ло iltоземноТ валlоти,
вста}IоI]Jlе}lим iIаlliоr,rа-lIьIIиI\4 багltсом Украiни cTaI{oM на
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кirtець дня, Ilio переl{ус l1HIo поLiатку
баr,rку.

проllедури лiквiдаrriТ

0405З, м. КиТtз, l]yJII4tlrl Сiчових Стрiльцiв, 17,
IloNIcp,l,еllефсltту l,аря.tоТ л irriT

0-800-з08_ 10[J"

(044) ззз-3б 55

http://www. fg.gov.ua

(гii7дlrис: вl<ладлiиt<а)

tizlведеному в Закоtli УкраТrlи Ki'Ipo систему гараFIтуваt{нrI
Bt<"lta/tiB (liзи.t t tих осiб)).

[Jrс.llади (riзи.lIlих осiб rliдtlрисмцiв гараFIту}I),I,I,ся

Фондом FIезале)I(FIо вiд дня вiдкри^t,гя рахуFIка, почлIнаIоLIи з

01 сiчня 2017 року щодо банкiв, вiднесених до категорiТ
неплатоспромоя(них пiсля 01 сiчлляl 2а|'/ року.

Фонц пр]4гlиняс BI4llJIa],)/ Гара}{товtlни.х суIи
вiltrrrкодуваilLIя коtпт,iв :]tt вIi.ца/dами у денL затвер/]жеtIлIя
лiквiлаrtiйltоl,о ба-тIаtlсу банlсу r,a FIe пiзlIitttе нzlс,гупноI-о

робочого /]HrI 1эозмiщус на офiцirlному вебсайтi Фоrrду
огоJlошеннrI гIро llрипи}lення Фондом вLIплат гараI{тованоТ
суми вiдшк<lдlуваIl FIя

I-IapaxyBat l гtя tз iлсотк i в за BItJl ilлаttvlи п рип инrIсться у деI l ь

IloLIaI,Ky пpollc/tyl]14 I]tIвеl(сlltlя (Dоtt/lом I]еIlJlатоспромож1-1ого
банr<у з pLI},lrcy або у i.1elll, {1рир"Iня,I,l,яt pitrleHttя про вiддltликання
банкiвськоТ ,гlillешзiТ ,га лirсвiдацiкэ банку - у разi прtIйняття
Нацiональ}lим банком Украil-rи рiшення про вiдкликаrtня
банкiвськоТ "тrirlеrлзii ,гi] лirсвiдаrlirо банку з пiдс,гав,
Rизначених LIастиrIоIо друг(,)lо cT,a.тTi 77 Закону УrсрсrТни <IIро
баttки i баrrкiвсl,ку /1iяJIьл-tiсть>.
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