Шановні клієнти!
Повідомляємо, що 12.08.2015 набув чинності Закон України від 16.07.2015 р. № 629-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи
гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможного банку з ринку», яким
були внесені зміни до Закону України від 23.02.2012 р. № 4452-VI «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб».
Зокрема, відбулися зміни в переліку вкладів, які не підлягають відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб (частина четверта статті 26 закону):
Відповідно до змін, Фонд не відшкодовує кошти:
1. передані банку в довірче управління;
2. за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
3. за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
4. 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 НБУ
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);
5. 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 НБУ 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);
6. розміщені на вклад власником істотної участі банку;
7. 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;
8. 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;
9. за вкладами у філіях іноземних банків;
10. за вкладами у банківських металах;
11. розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
Таким чином, гарантії ФГВФО на відшкодування коштів за вкладами поширено на вклади
фізичних осіб – підприємців. Відшкодування коштів за такими вкладами здійснюватиметься
ФГФВО незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01.01.2017 року щодо банків,
віднесених до категорії неплатоспроможних після 01.01.2017 року.
Детальна інформація про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення
неплатоспроможного банку з ринку» знаходиться на сайті Верховної Ради України
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/629-19.
Нагадуємо, що ПУАТ «Фідобанк» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
З повагою,
ПУАТ «Фідобанк»

