Додаток
до IнструкцП про порядок здiйснення Фондом гарантування
вкладiв фiзичних осiб захисту прав та охоронюваних законом
.нтереов вкладникiв (пiдпункт 4 пункту 2 роздiлу II)
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БоttК
ДОВIДКА

про систему гарантування

вкладiв фiзичних осiб

Вклади у АТ «Al1ЬПАРI БАНК» Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - Фонд)
гарантовано
Обмеження

гарантй

Кожному вкладнику вiдшкодовуються кошти в розмiрi вкладу, включаючи вiдсотки, станом на день початку процедури виведення
банку з ринку, але не бiльше суми граничного розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами, встановленого на цей день, незалежно
BiA кiлькостi вкладiв в одному банку.
У разi прийняття Нацiональним банком Укра'iни рiшення про вiдкликання банкiвсько"l лiцензii та лiквiдацiю банку з пiдстав,
визначених части ною другою статтi 77 Закону Укра"lни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", кожному вкладнику гарангуегься
вiдшкодування коштiв за вкладами, включаючи вiдсотки, на день початку процедури лiквiдацii банку, але не бiльше суми
граничного розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рiшення, незалежно BiA кiлькостi
вкладiв в одному банку.
Гранична сума розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами встановлюcrься вiдповiдно до статтi 2б Закону Укра"lни "Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб" та становить 200 (двiстi тисяч) гривень.
Вiдповiдно до частини четвертог статтi 2б Закону УкраIни "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" не вiдшкодовуються
кошти:
1) переданi банку в довiрче управлiння;
2) за вкладом у розмiрi менше 10 гривень;
З) за вкладом, пiдтвердженим ощадним (депозитним) сертифiкатом на пред'явника;
4) розмiщенi на вклад у банку особою, яка е пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття
Нацiональним банком Укра'iни рiшення про вiднесення такого банку до категорil неплатоспроможних (у разi прийняття
Нацiональним банком Украни рiшення про вiдкликання банювськог лщензй та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною
другою статтi 77 Закону Укра"lни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", - протягом року до дня прийняпя такого рiшення);
5) розмщен' на вклад у банку особою, яка надавала банку професiйнi послуги як аудитор, оцiнювач, у разi, якщо з дня припинення
надання послуг до дня прийняття Нацiональним банком УкраIни рiшення про вiднесення такого банку до категори
неплатоспроможних не минув один piK (у разi прийняття Нацiональним банком Укра"lни рiшення про вiдкликання банк'вськот
лiцензil' та лiквiдацiю банку з гидстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону УкраIни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", один piK до дня прийняття такого рiшення);
б) розмiщенi на вклад власником нлотног участi у банку;
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на iндивiдуальнiй OCHOBi
отримують BiA банку проценти за договорами, укладеними
на умовах, що не е поточними ринковими умовами вщповщно до стапi 52 Закону Укра'iни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", або
мають iншi фiнансовi прившег BiAбанку;
8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовуеться вкладником як засiб забезпечення виконання iншого зобов'язання
перед цим банком, у повному обсязi вкладу до дня виконання зобов'язань;
9) за вкладами у фiлiях iноземних банкiв;
10) за вкладами у банкiвських металах;
11) розмiщенi на рахунках, що перебувають niA арештом за рiшенням суду
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Якщо У вкладника бiльше
одного вкладу в банку

Фонд вщшкодовуе кошти В розмiрi вкладу, включаючи вiдсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з
ринку, але не бiльше суми граничного розмipу вiдшкодування коштiв за вкладами, встановленого на цей день, незалежно BiA
кiлькостi вкладiв в одному банку вщповщно до статтi 2б Закону Укретни "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб"

Перiод вiдшкодування у разi
вiднесення банку до категорй
неплатоспроможних

Виплата вiдшкодування коштiв розпочинаеться в порядку та у черговостi, встановлених Фондом, не пiзнiше 20 робочих AHiB(для
банкiв, база даних про вкладникiв яких мiстить iнформацiю про бiльше нiж 500000 рахунк.в, - не пiзнiше ЗО рабочих AHiB)з дня
початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
Пiд час тимчасово"l aAMiHicтpauil'вкладник набувае право на одержання гарантоваист суми вiдшкодування коштiв за вкладами за
рахунок коштiв Фонду в межах граничного розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами за договорами, строк Aii яких закiнчився
станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банкiвського рахунку.
Фонд мае право не включати до розрахунку гарангованог суми вiдшкодування кошти за договорами банкiвського рахунка до
отримання в повному обсязi iнформацii про операцй, здiйсненi nлатiжною системою (внутрiшньодержавною та мiжнародною),
Виплата гарантовенот суми вiдшкодування за договорами банкiвського рахунка зшйснюеться тiльки пiсля отримання Фондом у
повному обсязi iнформацii про операци, здiйсненi платiжною системою (внутрiшньодержавною та мiжнародною)

! Валюта

вiдшкодування

Вiдшкодування коштiв за вкладом (за договорами банкiвського вкладу / банкiвського рахунку) в iноземнiй валютi вiдбуваcrься у
нацiональнiй валютi УкраУни пiсля перерахування суми вкладу за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, встановленим
Нацiональним банком Укрыни на день початку процедури виведення банку з ринку та здiйснення тинчасовог адмiнiстрацП
вiдповiдно до статтi Зб Закону УкраУни "Про систему гарантування вкладiв фвичних осiб".
У разi прийняття Нацiональним банком УкраIни рiшення про вiдкликання банкiвськоI пщензп та лiквiдацiю банку з пщстав,
визначених части ною другою статтi 77 Закону Украни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", вiдшкодування коштiв за вкладом в
iноземнiй валютi здiйснюcrься в нацiональнiй валютi УкраIни пiсля перерахування суми вкладу за офiцiйним курсом гривнi до
iноземно'i валюти, встановленим Нацiональним банком Укрэтни на день початку лiквiдацi'i банку

Контактна iнформацiя

0405З, м. Ки'iв, вулиця Ciчових Стрiльцiв, 17
тел, (044) ЗЗЗ-З5-5б, (044) ЗЗЗ-З5-БЗ
тел. 0-800- З08-108 (для довщок)
e-mail: fgvfo@fg.gov.ua

Докладнiша

http://www.fg.gov.ua

iнформацiя

Пiдтвердження
вкладником

одержання

Додаткова iнформацiя

(пiдпис)
Вкладом € кошти в готiвковiй або безготiвковiй формi у валютi Укра'iни або в iноземнiй валютi, якi залученi банком BiA вкладника
(або якi надiйшли для вкладника) на умовах~9ГOBOPYбанкiвського вкладу (депозиту), банкiвського рахунку або шляхом видачi
iMeHHoroдепозитного сертифiката, вкл
l:!9~8X:
i вiдсотки на TaKi кошти.
Вкладником € фiзична особа (у то
I фiзична 1xi'б1~- пщприеиець), яка уклала або на користь яког укладено догсыр
банкiвського вкладу (депозиту), ба Q~KOrOрахунку або~я
власником iMeHHoroдепозитного сертифiката.
Вклади фiзичних осiб - гидприеиц] @рантуються Фондом н.... ежно BiAдня вiдкриття рахунку, починаючи з 01 сiчня 2017 року
щодо банкiв, вiднесених до категс!РJнеплатоспроможнй'х пiсл
1 сiчня 2017 року.
Нарахування вщсогюв за вклада ~при .т;
'1. нь поча\ v процедури виведення Фондом банку з ринку (у разi прийняття
Нацiональним банком УкраУни pi ettня tfDh, ~!.IlUiИкан я банкj!;I ког лiцензii та лiквiдацiю банку з гидстав. визначених частиною
другою статтi 77 Закону Укра'iни ~~C) банкиl!)~I'IКjВcьку A@1J!нкть", - у день прийняття рiшення про вiдкликання банк'вськот
лщензй та лiквiдацiю банку)
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