
ФОНД НЕ ВІДШКОДОВУЄ КОШТИ:  

1) передані банку в довірче управління; 

2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень; 

3) 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 або до дня 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"; 

4) 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 підстав, визначених частиною другою статті 77 
Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого 
рішення); 

5) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 

6) 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; 

7) 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; 

8) за вкладами у філіях іноземних банків; 

9) за вкладами у банківських металах; 

10) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду; 

11) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України "Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 

Юридичні та фізичні особи, кошти яких не гарантовано, після прийняття Національним 
банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку мають 
право заявити Фонду про свої вимоги до банку. Задоволення таких вимог здійснюється за 
рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку у черговості, 
визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 
Детальніше про те, як заявити вимоги до банку див. у розділі «Кредиторам». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

