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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваш
запит від 29.01.2021 за № 47(з) та повідомляє, що інформації про актив (майно),
яку Ви надали, не достатньо для ідентифікації та пошуку інформації про актив
(майно). Після надання Вами більш детальної інформації про актив (майно)
який Вас цікавить, Фондом, у межах компетенції, буде підготовлена відповідь.
Щодо вкладів розміщених у ПАТ «КБ «НАДРА» повідомляємо наступне.
Відповідно до статті 26 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) Фонд гарантує кожному вкладнику банку
відшкодування коштів за його вкладом та відшкодовує кошти в розмірі вкладу,
включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним
банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та
початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату
прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Так, станом на 01.01.2021 сума виплат у межах гарантованого
відшкодування вкладникам ПАТ «КБ «НАДРА» становить 3 716,8 млн. грн., що
становить 95,4% від загальної суми до виплат вкладникам ПАТ «КБ «НАДРА»
у межах гарантованого відшкодування.
У разі, якщо сума вкладів перевищувала гарантовану суму відшкодування
Фондом, то відповідно до частини першої статті 52 Закону, такі кошти
відносяться до четвертої черги кредиторів та задовольняються за рахунок
коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна банку.
Згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду від 28.10.2015 року №256/15
розпочато задоволення вимог кредиторів другої та третьої черги, відповідно до
статті 52 Закону.
Станом на 01.01.2021 кредиторські вимоги третьої черги ПАТ «КБ
«НАДРА» задоволено на 1 301 630,62 тис. грн., що складає приблизно 32,8%
від загальної суми кредиторських вимог третьої черги.
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Вимоги кожної наступної черги кредиторських вимог задовольняються в
міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного
задоволення вимог попередньої черги. У разі якщо обсяг коштів, одержаних від
продажу майна (активів), недостатній для повного задоволення всіх вимог
однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать
кожному кредитору однієї черги.
З інформацією щодо стану реалізації активів банку, погашення
заборгованості перед кредиторами Ви можете ознайомитись на сайті Фонду www.fg.gov.ua.
Довідкова інформація за номерами «Гарячої лінії» Фонду: 0-800-30-81-08,
(044) 333-36-55.
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