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КОШТИ, ЩО ГАРАНТУЮТЬСЯ ФОНДОМ 

Фонд гарантує вклади фізичних осіб, тобто 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. 

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. 

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 день початку 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 має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за 
вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за 
вкладами. 

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в 
порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база 
даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 
робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку. 

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. 
 

Інформація щодо суми граничного розміру відшкодування коштів розміщена на офіційній 
сторінки ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:  http://www.fg.gov.ua/ 

 


