
 

УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ 

Кожному вкладнику банку Фонд гарантує відшкодування коштів за його вкладом та відшкодовує кошти в 

розмірі вкладу, включаючи відсотки, 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. 

Фонд гарантує кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які 

залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу 

(депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи 

нараховані відсотки на такі кошти. 

Вкладнику гарантуються вклади у кожному з банків-учасників Фонду, але на суму не більше  200 тис. грн. 

в одному банку. 

Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком процедури виведення 

Фондом банку з ринку, а 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. 

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому 

реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації. 

Вклади, передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня їх 

передачі. 

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок 

коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про 

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.  

Фонд не відшкодовує кошти: 

1) суб'єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір банківського 

вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку*; 

2) передані банку в довірче управління; 

3) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 

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

5) 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);  

6) 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); 



7) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 

8) 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; 

9) 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; 

10) за вкладами у філіях іноземних банків; 

11) за вкладами у банківських металах; 

12) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду. 

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх уповноваженим представникам чи 

спадкоємцям у національній валюті України з наступного робочого дня після затвердження виконавчою 

дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування. 

Виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованої суми 

відшкодування відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників протягом трьох 

робочих днів, а 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 20 робочих днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку. 

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним 

банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової 

адміністрації, а, 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»,– після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, 

встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку. 

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів 

для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної 

особи. 

Довідково: ч.2 ст. 77 «Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку» Закону України «Про банки і 

банківську діяльність»: 

Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у разі, якщо: 

1) виявлено, що документи, надані для отримання банківської ліцензії, містять недостовірну інформацію; 

2) банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії; 

3) встановлено систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. 

Фонд, звертає увагу, що у випадку ліквідації банку відповідно до ч.2 ст.77 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» процедура тимчасової адміністрації не здійснюється. 

 


