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Довідка про систему 
гарантування вкладів 
фізичних осіб
1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – 

Фонд) діє з метою захисту прав і законних інте-
ресів вкладників банків та зміцнення довіри до 
банківської системи в Україні.

2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшко-
дування коштів за його вкладом. Фонд відшкодо-
вує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, 
нараховані на день прийняття рішення Націо-
нальним банком України про віднесення банку 
до категорії неплатоспроможних та початку про-
цедури виведення Фондом банку з ринку, але не 
більше суми, встановленої адміністративною 
радою Фонду 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 надій-
шли для вкладника) на умовах договору банків-
ського вкладу (депозиту), банківського рахунку 
або шляхом видачі іменного депозитного серти-
фіката, включаючи нараховані відсотки на такі 
кошти.

4. Вкладник набуває право на одержання гаранто-
ваної суми відшкодування коштів за вкладами за 
рахунок коштів Фонду в межах граничного роз-
міру відшкодування коштів за вкладами після 
прийняття рішення Національним банком Укра-
їни про відкликання банківської ліцензії та лікві-
дацію банку.

 Сума відшкодування розраховується з урахуван-
 ням сум, сплачених вкладнику протягом дії тим-

часової адміністрації у банку. Зобов’язання з ви-
 плати відсотків за вкладами, нарахованих під час 

здійснення тимчасової адміністрації, задоволь-
няються відповідно до черговості, встановленої 
пунктом 4 частини першої статті 52 Закону Укра-
їни «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб».

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 день прийняття 
рішення Нацiональним банком України про від-
несення банку до категорії неплатоспроможних 

та початку процедури виведення банку з ринку та 
здійснення тимчасової адміністрації відповідно 
до статті 36 Закону України «Про систему гаран-
тування вкладів фізичних осіб».

6. Фонд не відшкодовує кошти:
	 суб’єкта підприємницької діяльності, який уклав
  або на користь якого укладено договір банкiв-
  ського вкладу (депозиту) та/або банківського
  рахунку;
	 вкладника, який є власником ощадного (депо-

зитного) сертифіката на пред’явника; 
	 передані банку в довірче управління;
	 за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
	 розміщені на вклад у банку особою, яка була 

членом спостережної (наглядової) ради, прав-
ління (ради директорів), ревізійної комісії бан-

  ку, якщо з дня її звільнення з посади до дня при-
йняття Національним банком України рішення 
про віднесення такого банку до категорії непла-
тоспроможних не минув один рік;

	 розміщені на вклад у банку особою, яка надава-
  ла банку професійні послуги як аудитор, юри-

дичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, 
якщо ці послуги мали безпосередній вплив на 
виникнення ознак неплатоспроможності банку 
і якщо з дня припинення надання послуг до дня

  прийняття Національним банком України рішен-
  ня про віднесення такого банку до категорії не-
  платоспроможних не минув один рік;
	 розміщені на вклад власником істотної участі 

банку;
	 розміщені на вклад особою, яка на індивідуаль-
  ній основі отримує від банку проценти за вкла-

дом на більш сприятливих договірних умовах, 
ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї 
від банку;

	 за вкладом у банку, що є предметом застави та за-
  безпечують виконання зобов’язань вкладника 

перед цим банком, в обсязі таких зобов’язань;
	 за вкладами у філіях іноземних банків.
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