
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

 

м. Київ                               

   

№ 

   
 

 

 

 

Про затвердження Змін до Інструкції про 

порядок здійснення Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів 

вкладників 

 

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 4, статті 18, статті 32 

Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча 

дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом 

інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 825, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2012 року за                          

№ 874/29004 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб від 10 жовтня 2019 року № 2605), що додаються. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n154
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2. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з 

юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до 

Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 

 

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його 

офіційного опублікування.  

 

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями 

забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної 

реєстрації. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за                            

директором-розпорядником.  

 

 

Директор-розпорядник Світлана РЕКРУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «__» ____________ 2020 року 

№__/20  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

«___» _________ 2020 року № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ  

до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників 

 

1.  Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 розділу III виключити. 

 

2. У пункті 2 розділу IV: 

 

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:   

«3) включати до змісту договорів/індивідуальних частин договорів (у разі 

укладання договору шляхом приєднання), зокрема: 

інформацію про те, що особа, з якою укладається договір, ознайомлена з 

довідкою; 

визначення терміну «вклад» відповідно до Закону;»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
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2) підпункт 7 виключити.  

У зв’язку з цим підпункти 8 – 13 вважати відповідно підпунктами 7 – 12; 

 

3) підпункт 9 викласти в такій редакції: 

«9) забезпечити створення окремого розділу на вебсайті банку з 

інформацією про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, 

посилання на який має бути розміщено на головній сторінці вебсайту банку, та 

забезпечити розміщення в зазначеному розділі такої інформації та документів: 

скан-копії свідоцтва учасника Фонду; 

зразка довідки; 

суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами;  

посилання на офіційний вебсайт Фонду (розділ «Захист прав 

вкладників»).». 

 

3. У розділі V: 

 

1) пункти 2, 3 викласти в такій редакції: 

«2. Фонд здійснює контроль (моніторинг) за: 

  

1) дотриманням банками встановлених вимог до змісту договорів, 

укладених із вкладниками, з питань щодо функціонування системи 

гарантування вкладів фізичних осіб;  

 

2) виконанням банками вимог щодо розкриття інформації про систему 

гарантування вкладів; 

 

3) дотриманням банками вимог до порядку розкриття інформації для 

вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів;   
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4) дотриманням банками-агентами Фонду прав вкладників під час 

виплати гарантованої суми відшкодування за вкладами; 

  

5) наявними банківськими продуктами щодо залучення коштів з метою 

виявлення умов, які можуть призвести до втрати права вкладника на отримання 

гарантованої суми відшкодування. 

 

3. Фонд аналізує та перевіряє інформацію: 

 

1) розміщену банком на своєму вебсайті; 

 

2) отриману у ході проведення та/або за результатами проведених 

відповідно до законодавства Фондом перевірок; 

 

3) отриману від вкладників, органів, що здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, інших державних органів; 

 

4) отриману від банку на вимогу Фонду;  

 

5) отриману Фондом з інших джерел.»; 

 

2) доповнити розділ після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту: 

«4. Фонд здійснює контроль шляхом проведення моніторингу інформації, 

дій банку на предмет повноти виконання ним заходів щодо захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів вкладників.». 

У зв’язку з цим пункти 4 – 8 вважати відповідно пунктами 5 – 9; 

 

3) пункт 7 викласти в такій редакції: 
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«7. Банк зобов’язаний надавати інформацію (у тому числі документи, 

визначені пунктом 6 цього розділу) до Фонду в строки та у формі, визначені 

відповідною вимогою Фонду.». 

 

Начальник відділу методології,  

стратегічного планування та  

євроінтеграції                Т. В. Овчаренко 

 

 

 


