
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 
 

АТ «УКРСИББАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 2 вересня 1999 р. 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений на виконання Указу Президента 

України від 10 вересня 1998 року № 996/98. 
Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує спеціальні функції у сфері 

гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. 
Фонд заснований з метою забезпечення захисту інтересів фізичних осіб – вкладників 

банків. 
Фонд функціонує на засадах, встановлених Законом України від 23 лютого 2012 року № 

4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон). 
Реквізити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців ,17 
Контактні телефони: 
0-800-308-108 - «Гаряча лінія» Фонду гарантування (дзвінки по Україні зі 
стаціонарних безкоштовні) 

044-333-36-55* (*згідно з тарифами оператора зв'язку) 

Сайт: www.fg.gov.ua 
E-mail: fgvfo@fg.gov.ua 
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВКЛАДНИКІВ СТОСОВНО ВИПЛАТ ГАРАНТУВАННЯ СУМ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА 
РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ 

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

Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання 
гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах 
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких 
закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за 
договорами банківського рахунку з урахуванням вимог, визначених частиною 
четвертою статті 26 Закону. 

Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування 
коштів за договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі інформації 
про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). 

Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку 
здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, 
здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). 

Фонд гарантує кожному вкладнику банка-учасника Фонду відшкодування коштів за 
вкладами, включаючи відсотки, станом на кінець дня, що передує дню початку процедури 
виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 000,00 грн. У разі розміщення декількох 
вкладів в одному банку гарантується сума всіх вкладів, включаючи відсотки, але не більше 
200 000, 00 грн.* 

Виплати гарантованих сум за рахунок коштів Фонду здійснюється в національній валюті 
України на території України. 
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті 
України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, 
встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку ліквідації 
банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську 
діяльність". 
   

 

*Згідно Рішення Адміністративної Ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 27 від 21.08.12  
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