Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання тендерного
комітету
від «19» жовтня 2018 року № 841/18
Заступник голови тендерного комітету
Нужненко О.В.
м.п.
Зміни до документації додаткового кваліфікаційного відбору
за напрямом «Послуги надання банківської гарантії»
1. пункт 2 Додатку 2 викласти в такій редакції:
2. Наявність
фінансової
спроможності
* Особи, відібрані
Фондом за
напрямами
діяльності,
повинні
відповідати усім
критеріям та
вимогам,
зазначеним у
кваліфікаційній
документації за
відповідним
напрямом
протягом усього
строку
перебування їх у
Переліку осіб,
відібраних
Фондом за
напрямами
діяльності (далі –
Перелік).
Фондом
щомісячно буде
здійснюватися
перевірка всіх
осіб з Переліку за
напрямом
«Послуги надання
банківської
гарантії» на
відповідність всім
ознакам, що

2. Учасник протягом останніх 6 місяців повинен
2.1. Довідка в
відповідати таким ознакам:
довільній формі,
1. не бути віднесеним Національним банком України до що підтверджує
категорії проблемних або неплатоспроможних;
відповідність
2. не бути об’єктом застосування Національним банком ознакам згідно
України заходів впливу:
підпунктів 1.-4.
1) щодо обмеження, зупинення чи припинення
вимог критерію 2
здійснюваних банком операцій із залучення вкладів
цього додатку.
(депозитів) коштів від фізичних осіб;
Критерії
2) за подання недостовірної звітності, у якій виявлено фінансового
суттєві помилки;
стану, визначені
3) за порушення порядку формування та зберігання
підпунктом 5
обов’язкових резервів.
пункту 2 цього
3. Банком виконуються наявні план заходів та/або
додатку
програма капіталізації та/або план приведення значення розраховуються
нормативів кредитного ризику за операціями з
безпосередньо
пов’язаними з банком особами у відповідність із
Фондом
вимогами Національного банку України (у разі наявності) відповідно до
станом на останню звітну дату, що передує даті відбору; розділу II
4. на позабалансових рахунках за даними балансу
Положення про
станом на кінець звітного місяця не мати документів
порядок
клієнтів банку (фізичних та/або юридичних осіб), що не визначення
виконані в строк з вини банку;
банків-агентів
5. станом на останню звітну дату (місяць) банк
Фонду
відповідає хоча б 3-м та більше критеріям фінансового
гарантування
стану:
вкладів фізичних
1) індекс гепу до одного місяця (ІГ) визначається як
осіб,
співвідношення різниці між величиною активів строком затвердженого
до 31 дня (кумулятивно) та зобов’язань строком до 31 дня рішенням
(кумулятивно) до загальних активів. Значення критерію - виконавчої
більше (-15%);
дирекції Фонду
2) коефіцієнт ефективності діяльності (КЕД)
12.07.2012 № 6,
розраховується як співвідношення
зареєстрованого в
загальноадміністративних витрат до чистого операційного Міністерстві
доходу. Значення - менше 80%;
юстиції України 4
3) частка неробочих (недоходних) активів у сукупних
вересня 2012 р. за
активах (ЧНА) розраховується як співвідношення
№ 1494/21806.

визначені
пунктом 2 цього
додатку.

неробочих активів до сукупних активів. Значення
критерію - менше 30%;
4) співвідношення клієнтського кредитного портфеля до
депозитного портфеля клієнтів (СКД). Значення - менше
80%;
5) чиста процентна маржа (ЧПМ). Співвідношення
чистого процентного доходу до чистих активів банку
(значення приведені до річного). Значення показника –
позитивне.

2. Підпункт 3.3. пункту 3 викласти в такій редакції:
«Кінцевий термін отримання: до 10-00, «07» листопада 2018 року.
Кваліфікаційні пропозиції, отримані Фондом після закінчення кінцевого терміну,
не розкриваються і повертаються засобами поштового зв’язку учасникам, які їх
подали.»
3. Перший абзац підпункту 4.2. пункту 4 викласти в такій редакції:
«Дата та час: «07» листопада 2018 року, 15-00.»
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