СУММА ГАРАНТОВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ
ЗА ВКЛАДАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ФОНДОМ
ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Шановні Клієнти!
Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від
«23» лютого 2012 року, №4452-VІ, «Положення про порядок відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб» від 12 лютого
2002 року, №2 та Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 21 серпня 2012 року, №27:
− Фонд відшкодовує фізичним особам вклади, розміщені на рахунках банка-учасника
(тимчасового учасника), що не використовуються вкладником для здійснення
підприємницької діяльності;
− Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду
відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі
вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше визначеної
законодавством гарантованої суми;
− з 08.09.2012 року адміністративною радою Фонду встановлено розмір
відшкодування коштів фізичній особі за її вкладами в одному банку в сумі
200 000,00 гривень, незалежно від кількості вкладів розміщених в одному банку.
Виплата Фондом гарантованої суми відшкодування через визначені банки-агенти
здійснюється протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладів.
Для отримання суми відшкодування вкладникам потрiбно пред'явити:
− паспорт або документ, що його замінює;
− документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію
в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Якщо вкладники не отримали відшкодування у зазначені строки, виплати
здійснюються за результатами розгляду індивідуальних звернень вкладників
до Фонду на підставі рішень виконавчої дирекції. Для отримання коштів Вкладник
звертається до Фонду та подає наступні документи:
− заяву встановленої форми про виплату гарантованої суми відшкодування, з
зазначенням фактичного місця проживання, особистим підписом та датою;
− копію паспортного документа (сторінки, що містять: прізвище, ім’я, по батькові,
номер документа, ким виданий, дату видачі, місце проживання);
− копію документа заявника, виданого органом державної податкової служби, що
засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Вкладники-нерезиденти повинні вказати в заяві адресу проживання в Україні.
Більш детально з порядком відшкодування Фондом гарантованої суми та із законом
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Ви можете ознайомитись на
офіційному веб-ресурсі Банку www.pinbank.ua, або запитавши у працівника відділення
папку з інформацією для фізичних осіб.
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.
ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0 800 308 108
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)
e-mail: fgvfo@fg.gov.ua
сайт: www.fg.gov.ua
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