Договір банківського вкладу (депозиту) №____-Д
укладений у місті Києві __ (________) _____________ 20___ року
Юридична особа за законодавством України – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК «ПОРТАЛ» (далі – БАНК), в особі Голови Правління Романа Михайловича Піддубного, котрий
діє на підставі рішення (протоколу засідання) Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 10 липня 2015
року про призначення на посаду та відповідно до прав за посадою, передбачених Статутом ПАТ «БАНК
«ПОРТАЛ», з однієї сторони, і
Фізична особа за законодавством України – _______________ (далі – ВКЛАДНИК), паспорт __
_________ виданий __________________________ __ ________ _____ року, реєстраційний номер облікової
картки платника податків ____________, з іншої сторони,
які надалі при одночасному згадуванні іменуються як Сторони, а кожна окремо як Сторона або
БАНК чи ВКЛАДНИК відповідно, уклали цей Договіp банківського вкладу (депозиту) №_____-Д (далі –
Договір) на таких умовах:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ВКЛАДНИК передає БАНКОВІ грошові кошти у сумі ___,__ гривень (___________ гривень ___
копійок) (далі – Вклад) на строк, що визначений цим Договором, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА
Вклад, відкриває йому вкладний (депозитний) рахунок №____________ (980) (далі – Рахунок) та
зобов’язується повернути ВКЛАДНИКОВІ суму Вкладу у валюті Вкладу та виплачувати проценти на
неї в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
2. УМОВИ ВКЛАДУ
2.1. ВКЛАДНИК вносить Вклад одноразово у сумі, визначеній п.1.1. цього Договору, шляхом
перерахування коштів зі свого поточного рахунку №_______________ відкритому в БАНКУ, на
вкладний (депозитний) рахунок , вказаний в п.1.1. цього Договору.
2.2. Днем внесення ВКЛАДНИКОМ Вкладу є день надходження та зарахування БАНКОМ грошових коштів
на Рахунок.
2.3. Вклад вноситься та оформлюється відповідно до банківських правил, встановлених для вкладів цього
виду.
2.4. БАНК виплачує ВКЛАДНИКОВІ проценти на фактично внесену суму Вкладу у розмірі _____%
(_____________ процентів) річних*.
2.5. Вклад приймається БАНКОМ на строк з __________ року по _________________ року включно.
2.6. Відшкодування Вкладу, включаючи проценти, гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб (далі - Фонд) на умовах, передбачених законодавством України. Перелік умов, за яких Фонд не
відшкодовує кошти, які розміщені як Вклад, визначений відповідними нормами Закону України "Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб", зазначений на офіційній сторінці Фонду в мережі
Інтернет: www.fg.gov.ua, та наведений у Додатку 1 до цього Договору, який є невід’ємною частиною
Договору.
2.7. Сума граничного розміру відшкодування коштів, які розміщені як Вклад, вказана у Додатку 1 до цього
Договору, а також зазначена на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua.
2.8. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти
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", - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,
встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).
3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
3.1. Проценти на фактичну суму Вкладу нараховуються за розрахунковий період з першого по останній
календарний день поточного календарного місяця. Проценти нараховуються від дня, наступного за
днем надходження Вкладу на Рахунок, до календарного дня, який передує дню видачі (поверненню)
Вкладу чи його частини ВКЛАДНИКОВІ або до календарного дня, що передує дню закінчення строку
прийняття Вкладу (п.2.5 цього Договору), в залежності від того, який день настане раніше. Нараховані
проценти зараховуються на відкритий ВКЛАДНИКОВІ рахунок для обліку процентів №_____________
у ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», код банку (МФО) 339016, та в подальшому можуть перераховуватися за
письмовою заявою ВКЛАДНИКА на його поточний (картковий) рахунок або видаватись готівкою у
касі ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
__________________
*Розмір процентів визначається відповідним рішенням Комітету з питань управління активами і пасивами ПАТ
"БАНК "ПОРТАЛ", прийнятим на період, в якому укладається Договір.
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3.2. У випадку видачі (повернення) Вкладу ВКЛАДНИКОВІ у повному обсязі, нараховані проценти в той
же день перераховуються зі вказаного у цьому Договорі рахунку для обліку процентів на відкритий
ВКЛАДНИКОМ поточний рахунок №2620 __________ (980) у ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», код банку
(МФО) 339016.
3.3. БАНК має право ініціювати зміну розміру процентів за Вкладом внаслідок зміни попиту чи пропозиції
на ринку кредитних pесуpсів або плати за банківські вклади, або на підставі відповідних рішень
Hаціонального банку України, або у разі зменшення ВКЛАДНИКОМ суми Вкладу.
3.4. Про зміну розміру процентів БАНК письмово повідомляє ВКЛАДНИКА шляхом направлення на його
адресу, яка вказана у цьому Договорі, або надання йому нарочно під розписку додаткового договору
про зміну розміру процентів не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованого дня їх
зміни.
3.5. У випадку, якщо ВКЛАДНИК погодиться зі зміненим розміром процентів, він зобов'язаний не пізніше,
ніж за 3 (три) календарних дні до дня впровадження нового розміру процентів, підписати наданий
БАНКОМ додатковий договір про встановлення нового розміру процентів та в цей же строк повернути
його БАНКОВІ.
3.6. У випадку, якщо ВКЛАДНИК не погодиться зі зміненим розміром процентів або протягом строку,
визначеного п.3.5. цього Договору, не надасть БАНКОВІ підписаний додатковий договір про
встановлення нового розміру процентів, БАНК має право в односторонньому порядку достроково
розірвати цей Договір у будь-який день після запланованого дня зміни розміру процентів. У цьому
випадку БАНК нараховує та сплачує ВКЛАДНИКОВІ проценти за розміром, визначеним у п.2.4. цього
Договору, за фактичний строк зберігання Вкладу на Рахунку, тобто до дня, який передує дню
розірвання цього Договору.
3.7. Якщо в день закінчення строку Вкладу, або в день розірвання цього Договору, в тому числі відповідно
до умов п.3.6. цього Договору, ВКЛАДНИК не звернеться до БАНКУ за отриманням суми Вкладу та
нарахованих процентів, БАНК того ж дня повертає фактичну суму Вкладу шляхом безготівкового
перерахування грошових коштів на поточний рахунок ВКЛАДНИКА №2620 ___________ (980)
відкритий у ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», код банку (МФО) 339016, або за заявою ВКЛАДНИКА шляхом
безготівкового перерахування грошових коштів на інший його рахунок, а суму нарахованих процентів
(на дату закінчення строку чи розірвання цього Договору) перераховує на рахунок, вказаний у цьому
пункті Договору, або виплачує ВКЛАДНИКОВІ готівкою.
3.8. Нарахування процентів за Вкладом 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).
4. ПРАВА СТОРІН
4.1. БАНК має право:
4.1.1. Приймати від ВКЛАДНИКА кошти відповідно до умов цього Договору та використовувати їх у
своїй діяльності протягом строку дії цього Договору.
4.1.2. Вимагати від ВКЛАДНИКА належного виконання зобов’язань перед БАНКОМ відповідно до умов
цього Договору.
4.1.3. Витребувати у ВКЛАДНИКА інформацію (офіційні документи), необхідну для ідентифікації,
верифікації, уточнення інформації про нього, а також для виконання БАНКОМ вимог законодавства
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
4.1.4. Відмовитись від надання послуги або проведення фінансової операції у разі ненадання
ВКЛАДНИКОМ необхідних документів та відомостей, а також у випадках, передбачених
законодавством України та/або цим Договором.
4.2. ВКЛАДНИК має право:
4.2.1. Вимагати від БАНКУ належного виконання зобов’язань перед ВКЛАДНИКОМ відповідно до умов
цього Договору.
4.2.2. Після закінчення строку Вкладу отримати фактичну суму Вкладу відповідно до умов цього
Договору, з урахуванням вимог законодавства України.
4.2.3. Отримувати актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб під час дії
цього Договору.
5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. БАНК зобов’язаний:
5.1.1. Нараховувати та сплачувати проценти за Вкладом відповідно до умов цього Договору.
5.1.2. Забезпечити таємницю Вкладу відповідно до законодавства України.
5.1.3. Надавати ВКЛАДНИКОВІ на його вимогу актуальну інформацію про систему гарантування вкладів
фізичних осіб під час дії цього Договору.
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5.1.4. Відповідно до умов цього Договору, повернути ВКЛАДНИКОВІ фактичну суму Вкладу та
виплатити суму нарахованих процентів у порядку, визначеному цим Договором.
5.1.5. Негайно повідомляти ВКЛАДНИКА про виникнення обставин, які можуть перешкодити виконанню
умов цього Договору.
5.2. ВКЛАДНИК зобов'язаний:
5.2.1. В день укладення цього Договору перерахувати на Рахунок суму Вкладу, визначену п.1.1. цього
Договору.
5.2.2. В день укладення цього Договору надати БАНКОВІ документи, передбачені законодавством
України, які необхідні для відкриття вкладного (депозитного) рахунку.
5.2.3. Протягом 2 (двох) наступних робочих днів від дня виникнення змін повідомляти БАНК про зміну
інформації, яка надавалася ним при укладенні цього Договору щодо зміни прізвища (імені, по
батькові), місця проживання, серії та номера паспорта, реєстраційного номера облікової картки
платника податків, поштових чи інших реквізитів з наданням відповідних документів, що
підтверджують такі зміни.
5.2.4. Протягом 3 (трьох) наступних робочих днів від дня отримання вимоги БАНКУ, надати останньому
необхідні документи для належного формування справи з юридичного оформлення Рахунку у разі
внесення змін чи доповнень до нормативно-правових актів, які регулюють питання щодо
формування справи з юридичного оформлення Рахунку.
5.2.5. Надавати БАНКУ інформацію (офіційні документи), необхідну для ідентифікації, верифікації,
уточнення інформації про ВКЛАДНИКА, а також для виконання БАНКОМ інших вимог
законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення.
6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ
6.1. БАНК зобов’язаний забезпечити збереження банківської таємниці щодо взаємовідносин із
ВКЛАДНИКОМ відповідно до законодавства України.
6.2. ВКЛАДНИК зобов’язаний нерозголошувати інформацію, яка стала відома йому у процесі
обслуговування у БАНКУ, якщо розголошення такої інформації може завдати матеріальної шкоди
БАНКОВІ чи шкоди його діловій репутації.
6.3. Умови цього Договору щодо збереження банківської таємниці не розповсюджуються на випадки, коли
через невиконання або неналежне виконання умов цього Договору потерпіла Сторона застосовує заходи
для відновлення чи захисту своїх порушених прав, у тому числі судове або позасудове стягнення.
6.4. У випадку, якщо ВКЛАДНИК не виконує або неналежно виконує умови цього Договору, БАНК, під час
застосування заходів для відновлення чи захисту своїх порушених прав, може розкривати інформацію
про ВКЛАДНИКА, яка є банківською таємницею. ВКЛАДНИК, підписавши цей Договір, дає свій дозвіл
(відповідно до п. 1 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність") на розкриття БАНКОМ
у таких випадках інформації, яка є банківською таємницею.
6.5. Уклавши цей Договір, ВКЛАДНИК надає БАНКОВІ свою згоду та право збирати, зберігати протягом
необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передавати і отримувати інформацію
(дані про ВКЛАДНИКА, відомі БАНКОВІ та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням
цього Договору, у тому числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані
ВКЛАДНИКА), яка:
6.5.1. необхідна для укладення договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за
цим Договором та/або укладення інших правочинів відповідно до законодавства України - до
відповідних фізичних та юридичних осіб, які є стороною такого договору;
6.5.2. необхідна третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг
БАНКОВІ включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів,
ведення архівів тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та БАНКОМ
договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної
діяльності БАНКУ, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та генеральної
ліцензії на здійснення валютних операцій та/або спрямовані на виконання умов цього Договору;
6.5.3. необхідна в інших випадках відповідно до вимог законодавства України.
6.6. Своїм підписом під цим Договором ВКЛАДНИК засвідчує, що він повністю розуміє та погоджується з
режимом використання інформації, що зазначений у цьому розділі Договору, а також що він належним
чином повідомлений про можливість включення персональних даних ВКЛАДНИКА, які стали або
стануть відомі БАНКОВІ у ході виконання цього Договору, до будь-якої бази персональних даних ПАТ
«БАНК «ПОРТАЛ». При цьому, Сторони домовились, що ВКЛАДНИК не матиме до БАНКУ жодних
претензій у разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому розділі Договору.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов цього Договору Сторони несуть
відповідальність передбачену цим Договором та/або законодавством України.
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7.2. ВКЛАДНИК несе відповідальність, передбачену законодавством України за недостовірність інформації,
яка надана ним БАНКУ.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за
цим Договором, якщо це викликано обставинами непереборної сили, які виникли під час дії цього
Договору і які не могла передбачити жодна із Сторін, і такі обставини вплинули на виконання
Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, за умови, що факт їх настання (виникнення) офіційно
підтверджено належним документом Торгово-промислової палати України.
8.2. Обставинами непереборної сили є зовнішні надзвичайні і невідворотні події, а саме: запровадження на
території місцезнаходження сторони цього Договору уповноваженим органом надзвичайного чи
воєнного стану або проведення антитерористичної операції, війна і військові дії, повстання, громадські
заворушення, страйки, блокади, мобілізація, землетруси, повені, урагани, руйнування у результаті
блискавки, масові інфекційні захворювання людей, епідемії, пожежі, вибухи, природні катастрофи та
інші подібні події, а також їх наслідки, які безпосередньо вплинули на виконання умов цього Договору.
8.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором у
результаті дії обставин непереборної сили, протягом 3 (трьох) наступних робочих днів від дня
неможливості виконання зобов’язань повинна письмово повідомити іншу Сторону про існування таких
обставин і їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.
8.4. Строк дії обставин непереборної сили автоматично продовжує строк виконання зобов’язань за цим
Договором на весь період їх дії та ліквідації наслідків, але не більше як на 30 (тридцять) календарних
днів.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Спори, що виникнуть між Сторонами під час дії цього Договору, вирішуються ними шляхом
переговорів або у судовому порядку у будь-який час відповідно до законодавства України.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ
10.1.
Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дня його підписання Сторонами, скріплення
печаткою БАНКУ та виконання ВКЛАДНИКОМ вимог п.5.2.1. цього Договору і діє до дня повного
виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Умови цього Договору, які
передбачають дії Сторін після його розірвання, діють протягом часу необхідного для вчинення таких
дій.
10.2.
У разі невиконання ВКЛАДНИКОМ умов п.5.2.1. цього Договору, Договір вважається неукладеним.
10.3.
Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його
умов, які мали місце під час дії цього Договору.
10.4.
Цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється письмово. Цей
Договір вважається розірваним за домовленістю Сторін з моменту належного оформлення Сторонами
відповідного договору, якщо інше не встановлено у самому договорі.
10.5.
Цей Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку тільки у випадках,
встановлених цим Договором.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1.
Зміни чи доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін
шляхом укладання письмового додаткового договору до цього Договору. Вони є невід’ємною частиною
цього Договору і набирають чинності з дня підписання Сторонами додаткового договору та скріплення
його печаткою БАНКУ, якщо інше не встановлено самими змінами чи доповненнями.
11.2.
Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися здійсненими належним чином у випадку,
якщо вони виконані у письмовій формі, підписані уповноваженими особами та надіслані
рекомендованим поштовим відправленням за зазначеними у цьому Договорі адресами
місцезнаходження/місця проживання Сторін, або вручені особисто. Датою отримання таких
повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або відповідна відмітка на повідомленні про
вручення поштового відправлення, або в разі відмови отримувача від одержання поштового
відправлення – дата відповідної відмови від вручення, або в разі відсутності Сторони за вказаною у
цьому Договорі адресою – дата повернення поштового відправлення відправнику з поміткою поштового
відділення про відсутність адресата за вказаною адресою.
11.3.
У випадку визнання недійсними окремих умов цього Договору, вони не тягнуть за собою
недійсність цього Договору в цілому, оскільки Сторони констатують, що цей Договір був би укладений
і без включення до нього таких умов.
11.4.
Назви розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не
впливають на зміст і тлумачення умов цього Договору.
11.5.
Усі інші відносини між БАНКОМ і ВКЛАДНИКОМ, які не обумовлені цим Договором,
врегульовуються шляхом укладання окремих договорів або додаткових договорів до цього Договору, а в
у випадку недосягнення домовленості – законодавством України.
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11.6.
Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів
та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти одна одну про їх зміну, а у разі
неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
11.7.
Цей Договір укладений Сторонами добровільно, на підставі вільного волевиявлення, усвідомлюючи
предмет, умови та цілі цього Договору.
11.8.
Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською
мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної
Сторони.
11.9.
Підписавши цей Договір, ВКЛАДНИК підтверджує те, що він до укладення цього Договору
ознайомлений БАНКОМ з переліком умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, які розміщені як Вклад,
та заперечення (перешкоди) щодо укладення цього Договору у ВКЛАДНИКА відсутні.
11.10. Підпис ВКЛАДНИКА у розділі 12. Договору свідчить про надання БАНКОМ ВКЛАДНИКОВІ та
отримання останнім другого примірника Договору з Додатком 1 до нього.
11.11. Підпис ВКЛАДНИКА у Додатку 1 до цього Договору свідчить про його повне ознайомлення з
Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ / МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
01135, місто Київ,
проспект Перемоги, будинок 5а
код банку (МФО) 339016
код ЄДРПОУ 38870739
тел. (044)207-43-50
e-mail: info@bank-portal.com.ua

ВКЛАДНИК
________________________________
___________, місто _____________,
вулиця ______________,
будинок __, квартира ____,
реєстраційний номер облікової картки
платника податків _______________
_______________ _. _. ________________

Голова Правління
________________ Р. М. Піддубний

Другий
оригінальний
примірник
Договору
банківського вкладу (депозиту) №_____-Д від
__ ________ ____ року разом з Додатком 1 отримав
«____» ______________ 20___ р.
_______________ _. _. ________________
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Додаток 1до Договору банківського вкладу
(депозиту) № ______ -Д
від «______» _________________ 2016 року

Довідка
про систему гарантування вкладів фізичних осіб
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів
вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи України.
Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 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*.
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 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.
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
вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката,
включаючи нараховані відсотки на такі кошти**.
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.
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.
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).
Фонд не відшкодовує кошти:
1) фізичної особи - підприємця, яка уклала або на користь якої 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
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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.
__________________
*Згідно з Рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2012 № 27, розмір
відшкодування за рахунок Фонду коштів за вкладами, включаючи відсотки, становить 200 000,00 грн.
** 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.

З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений «_______»
_______________ 2016 року.
_______________ /_____________________/
(підпис)

____________________
БАНК

____________________
ВКЛАДНИК

