Типовій формі, затвердженій
Наказом
АТ "МОТОР-БАНК"
№ 76/Нагд-1 від 17.06.2022 р.
відповідає
___________( )
Додаток № 1 до Договору про відкриття та
обслуговування картрахунку №
від

ПОВІДОМЛЕННЯ
Я, _

__

На виконання Статті 69 Податкового кодексу України, щодо вимог до відкриття та закриття рахунків
платників податків у банках та інших фінансових установах, підтверджую, що наведена у даному
повідомленні інформація є достовірною, чинною та відповідає дійсності.
На день відкриття рахунку (указати необхідне):
я не зареєстрований(а) як фізична особа-підприємець або самозайнята особа* (відповідно до
п.141.226 ст.14 Податкового кодексу України) я зареєстрований(а) як фізична особа-підприємець/
здійснюю незалежну професійну діяльність
_____________________________(зазначити, яку саме діяльність)
відносно мене відсутні публічні
обтяження рухомого майна, накладені державними виконавцями
відносно мене існує публічне
обтяження рухомого майна, накладене відповідно до постанови про
арешт від ______________№________________, виданої
______________________
_ __
підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Я ознайомлений(а) із змістом ст. 192 Кримінального кодексу України:
"Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.
1. Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак
шахрайства караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох
років, або арештом на строк до шести місяців.
2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли майнову шкоду у
великих розмірах, караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. "
______________________
( підпис)

_

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

Я ознайомлений(а) із змістом ст. 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб" та Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту
прав та охоронюваних інтересів вкладників від 26.05.2016 р. № 825 (у редакції рішення
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11.11.2021р. № 1135) (із
змінами), а саме:
1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів
вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.
2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує
кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на кінець дня, що передує дню 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. 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», Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами,
включаючи відсотки, на кінець дня, що передує дню 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.
3. Вкладом є 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
рахунку, банківського вкладу (депозиту) (крім коштів, залучених від видачі ощадного сертифіката
банку), включаючи нараховані відсотки на такі кошти. Кошти, залучені банком від видачі (випуску)
ощадного сертифіката банку або депозитного сертифіката банку, не є вкладом**.
4. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок
коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.
Виконавча дирекція Фонду визначає порядок відшкодування коштів за вкладами відповідно до Закону
та нормативно-правових актів Фонду.
5. 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 кінець дня, що передує дню 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 кінець дня, що передує дню початку ліквідації
банку.
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).
6. Фонд не відшкодовує кошти:
1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
3) 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);
4) 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);
5) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
6) 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;
7) 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;
8) за вкладами у філіях іноземних банків;
9) за вкладами у банківських металах;
10) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
11) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, ознайомлений (а)
______________________
_ __
( підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
*Самозайнята особа - особа, яка є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну
діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або
викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів,
оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою
подібною діяльністю.
**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.

