
Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб 
 

Вклади у АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК»  
гарантовано 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - 
Фонд) 

Обмеження гарантії 

 

Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі 

вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення банку з ринку, але не більше суми 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, 

встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів 

в одному банку. 

 

У разі прийняття Національним банком України рішення 

про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з 

підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону 

України "Про банки і банківську діяльність", кожному 

вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами, 

включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації 

банку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату 

прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів 

в одному банку. 

 

Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами 

встановлюється відповідно до статті 26 Закону України 

"Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та 

становить 200 000 ( двісті тисяч) гривень. 

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України 

"Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не 

відшкодовуються кошти: 

1) передані банку в довірче управління; 

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 

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

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з 

банком особою або була такою особою протягом року до 

дня прийняття Національним банком України рішення про 

віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у 

разі прийняття Національним банком України рішення про 

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з 

підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону 

України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року 

до дня прийняття такого рішення); 

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку 

професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня 

припинення надання послуг до дня прийняття 

Національним банком України рішення про віднесення 

такого банку до категорії неплатоспроможних не минув 

один рік (у разі прийняття Національним банком України 

рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 

Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один 

рік до дня прийняття такого рішення); 

6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на 

індивідуальній основі отримують від банку проценти за 

договорами, укладеними на умовах, що не є поточними 

ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України 

"Про банки і банківську діяльність", або мають інші 

фінансові привілеї від банку; 

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується 

вкладником як засіб забезпечення виконання іншого 

зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу 

до дня виконання зобов'язань; 

9) за вкладами у філіях іноземних банків; 

10) за вкладами у банківських металах; 

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за 

рішенням суду 
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Якщо у вкладника 

більше одного 

вкладу в банку 

 

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з 

відсотками) станом на день початку процедури виведення 

Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого 

на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному 

банку відповідно до  статті 26 Закону України "Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб" 

 

 

Період 

відшкодування у разі

віднесення банку до 

категорії 

неплатоспроможних 

 

Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку 

та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 

робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких 

містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не 

пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури 

виведення Фондом банку з ринку. 

 

Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на 

одержання гарантованої суми відшкодування коштів за 

вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, 

строк дії яких закінчився станом на день початку 

процедури виведення Фондом банку з ринку, та за 

договорами банківського рахунку. 

 

Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої 

суми відшкодування кошти за договорами банківського 

рахунка до отримання в повному обсязі інформації про 

операції, здійснені платіжною системою 

(внутрішньодержавною та міжнародною). 

 

Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами 

банківського рахунка здійснюється тільки після отримання 

Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені 
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платіжною системою (внутрішньодержавною та 

міжнародною) 

 

Валюта 

відшкодування 

 

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті 

відбувається у національній валюті України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до 

іноземних валют, встановленим Національним банком 

України на день початку процедури виведення банку з 

ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно 

до статті 36 Закону України "Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб". 

 

У разі прийняття Національним банком України рішення 

про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з 

підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону 

України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування 

коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в 

національній валюті України після перерахування суми 

вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, 

встановленим Національним банком України на день 

початку ліквідації банку 

 

Контактна 

інформація 

04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17, 

номер телефону гарячої лінії 

0-800-308-108, 

(044) 333-36-55 

 

 

Докладніша 

інформація 

 

http://www.fg.gov.ua  

 

Підтвердження 

одержання 

вкладником 

_________________________ 

(підпис) 
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Додаткова 

інформація 

Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у 

валюті України або в іноземній валюті,  залучені банком 

від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах 

договору банківського вкладу (депозиту), банківського 

рахунку або шляхом видачі іменного депозитного 

сертифіката (включно з нарахованими відсотками на такі 

кошти). 

 

Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - 

підприємець), яка уклала або на користь якої укладено 

договір банківського вкладу (депозиту), банківського 

рахунку або яка є власником іменного депозитного 

сертифіката. 

 

Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом 

незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 

січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії 

неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. 

 

Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день 

початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у 

разі прийняття Національним банком України рішення 

про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з 

підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону 

України "Про банки і банківську діяльність", - у день 

прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії 

та ліквідацію банку) 
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Неофициальный перевод 

Справка о системе гарантирования вкладов физических лиц 

Вклады в АО КБ 
«ПРИВАТБАНК»  
гарантированно 

Фондом гарантирования вкладов физических лиц 
(далее - Фонд) 

Ограничение 

гарантии 

 

Каждому вкладчику возмещаются средства в размере 

вклада, включая проценты, по состоянию на день начала 

процедуры вывода банка с рынка, но не больше суммы 

предельного размера возмещения средств по вкладам, 

установленного на этот день, независимо от количества 

вкладов в одном банке. 

 

В случае принятия Национальным банком Украины 

решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации 

банка по основаниям, определенным частью второй 

статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской 

деятельности",каждому вкладчику гарантируется 

возмещение средств по вкладам, включая проценты, в 

день начала процедуры ликвидации банка, но не более 

суммы предельного размера возмещения средств по 

вкладам, установленного на дату принятия такого 

решения, независимо от количества вкладов в одном 

банке. 

 

Предельная сумма размера возмещения средств по 

вкладам устанавливается в соответствии с статьи 26 Закона 

Украины "О системе гарантирования вкладов физических 

лиц" и составляет 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Согласно части четвертой статьи 26 Закона Украины "О 

системе гарантирования вкладов физических лиц"не 

возмещаются средства: 

1) переданные банку в доверительное управление; 
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2) по вкладу в размере менее 10 гривен; 

3) по вкладу, подтвержденным сберегательным 

(депозитным) сертификатом на предъявителя; 

4) размещены на вклад в банке лицом, являющимся 

связанной с банком лицом или была таким лицом в 

течение года до дня принятия Национальным банком 

Украины решения об отнесении такого банка к категории 

неплатежеспособных (в случае принятия Национальным 

банком Украины решения об отзыве банковской лицензии 

и ликвидации банка по основаниям, определенным частью 

второй статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской 

деятельности",- в течение года до дня принятия такого 

решения); 

5) размещены на вклад в банке лицом, которое 

предоставляло банку профессиональные услуги как 

аудитор, оценщик, в случае, если со дня прекращения 

предоставления услуг до дня принятия Национальным 

банком Украины решения об отнесении такого банка к 

категории неплатежеспособных не прошел один год (в 

случае принятия национальным банком Украины решения 

об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка по 

основаниям, определенным частью второй статьи 77 

Закона Украины "о банках и банковской деятельности",- 

один год до дня принятия такого решения); 

6) размещены на вклад владельцем существенного участия 

в банке; 

7) по вкладам в банке, по которым вкладчики на 

индивидуальной основе получают от банка проценты по 

договорам, заключенным на условиях, не являются 

текущими рыночными условиями в соответствии состатьей 

52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", 

или имеют другие финансовые привилегии от банка; 

8) по вкладу в банке, если такой вклад используется 

вкладчиком как способ обеспечения исполнения другого 

обязательства перед этим банком в полном объеме вклада 

до дня исполнения обязательств; 
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9) по вкладам в филиалах иностранных банков; 

10) по вкладам в банковских металлах; 

11) размещены на счетах, находящихся под арестом по 

решению суда 

 

Если у вкладчика 

более одного вклада 

в банке 

 

Фонд возмещает средства в размере вклада (включая 

проценты) по состоянию на день начала процедуры 

вывода Фондом банка с рынка, но не более суммы 

предельного размера возмещения средств по вкладам, 

установленного на этот день, независимо от количества 

вкладов в одном банке в соответствии со статьей 26 Закона 

Украины "О системе гарантирования вкладов физических 

лиц" 

 

 

Период возмещения 

в случае отнесения 

банка к категории 

неплатоспр князей 

 

Выплата возмещения средств начинается в порядке и 

очередности, установленных Фондом, не позднее 20 

рабочих дней (для банков, база данных о вкладчиках 

которых содержит информацию о более чем 500 000 

счетов, - не позднее 30 рабочих дней) со дня начала 

процедуры вывода Фондом банка с рынка. 

 

Во время временной администрации вкладчик 

приобретает право на получение гарантированной суммы 

возмещения средств по вкладам за счет средств Фонда в 

пределах предельного размера возмещения средств по 

вкладам по договорам, срок действия которых закончился 

состоянию на день начала процедуры вывода Фондом 

банка с рынка, и по договорам банковского счета . 

 

Фонд имеет право не включать в расчет гарантированной 

суммы возмещения средства по договорам банковского 

счета к получению в полном объеме информации об 

операциях, осуществленных платежной системой 
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(внутригосударственной и международной). 

 

Выплата гарантированной суммы возмещения по 

договорам банковского счета осуществляется только после 

получения Фондом в полном объеме информации об 

операциях, осуществленных платежной системой 

(внутригосударственной и международной) 

 

Валюта возмещения 

 

Возмещение средств по вкладу в иностранной валюте 

происходит в национальной валюте Украины после 

перечисления суммы вклада по официальному курсу 

гривни к иностранным валютам, установленным 

Национальным банком Украины на день начала 

процедуры вывода банка с рынка и осуществления 

временной администрации в соответствии со статьей 36 

Закона Украины "О системе гарантирования вкладов 

физическихлиц". 

 

В случае принятия Национальным банком Украины 

решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации 

банка по основаниям, определенным частью второй 

статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской 

деятельности",возмещение средств по вкладу в 

иностранной валюте осуществляется в национальной 

валюте Украины после перечисления суммы вклада по 

официальному курсу гривни к иностранной валюте, 

установленному Национальным банком Украины на день 

начала ликвидации банка 

 

Контактная 

информация 

 

04053, г.. Киев, улица Сечевых Стрельцов, 17 

номер телефона горячей линии:  

0-800-308-108 и (044) 333-36-55 

 

подробная 

информация 

 

http://www.fg.gov.ua  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124452.html
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Подтверждение 

получения 

вкладчиком 

_________________________ 

(подпись) 

Дополнительная 

информация 

Вкладом есть средства в наличной или безналичной 

форме в валюте Украины или в иностранной валюте, 

привлеченные банком от вкладчика (или поступивших 

для вкладчика) на условиях договора банковского вклада 

(депозита), банковского счета или путем выдачи 

именного депозитного сертификата (включая 

начисленными процентами на такие средства). 

 

Вкладчиком является физическое лицо (в том числе 

физическое лицо - предприниматель), заключившая или в 

пользу которого заключен договор банковского вклада 

(депозита), банковского счета или которая является 

владельцем именного депозитного сертификата. 

 

Вклады физических лиц - предпринимателей 

гарантируются Фондом независимо от дня открытия 

счета, начиная с 1 января 2017 по банкам, отнесенных к 

категории неплатежеспособных после 1 января 2017. 

 

Начисление процентов по вкладам прекращается в день 

начала процедуры вывода Фондом банка с рынка (в 

случае принятия Национальным банком Украины 

решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации 

банка по основаниям, определенным частью второй 

статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской 

деятельности",- в день принятия решения об отзыве 

банковской лицензии и ликвидации банка) 
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