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ДОВІДКА  

про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Вклади у ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВІ 

АКЦІОНЕРНОМУ 

БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»  
гарантовано 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд). 

Обмеження гарантії Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) 

станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого Законом 

України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" на цей день, незалежно від 

кількості вкладів в одному банку. 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", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами 

(включно з відсотками) на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату 

прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Гранична 

сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 

26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить 

двісті тисяч  гривень. 

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб" не відшкодовуються кошти: 

1) передані банку в довірче управління; 

2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень; 

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 

4) 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 (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", - протягом року до дня прийняття такого рішення); 

5) 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); 

6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 

7) 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; 

8) 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; 

9) за вкладами у філіях іноземних банків; 

10) за вкладами у банківських металах; 

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

12) 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». 
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Якщо у вкладника більше 

одного вкладу в банку 

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день 

початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від 

кількості вкладів в одному банку відповідно до статті 26 Закону України "Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб". 

Період відшкодування у разі 

віднесення банку до 

категорії 

неплатоспроможних 

Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, 

встановлених Фондом, не пізніше ніж 20 робочих днів (для банків, база даних про 

вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше ніж 

30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку. 

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. 

Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти 

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). 

Валюта відшкодування Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній 

валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до 

іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку 

процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно 

до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 

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", 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 день початку ліквідації банку. 

Контактна інформація 

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 

04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17, 

номер телефону гарячої лінії 

0-800-308-108, 

(044) 333-36-55 

Докладніша інформація http://www.fg.gov.ua 

Підтвердження одержання 

вкладником 

 

______________________________ 

            (підпис вкладника) 

Додаткова інформація Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній 

валюті, залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах 

договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі 

іменного депозитного сертифіката (включно з нарахованими відсотками на такі 

кошти). 

Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або 

на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку 

або яка є власником іменного депозитного сертифіката. 

Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття 

рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії 

неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. 

Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення 

Фондом банку з ринку (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", - у день 

прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

Найменування, 

місцезнаходження, контактний 

телефон і адреса електронної 

пошти, адреса, за якою 

приймаються скарги від 

Клієнтів: 

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»; 

Скорочене найменування: Акціонерний банк «Південний»; 

Контактний номер телефону: 0-800-30-70-30; +380-482-30-70-30 (для дзвінків із-за 

кордону); 
Адреса електронної пошти: 307030@pivdenny.ua 

Адреса за якою приймаються скарги від Клієнтів: 65059, м. Одеса, вул. Краснова 

6/1. Також скарги приймаються через відділення банку із зазначенням юридичної 

адреси банку: 65059, м. Одеса, вул. Краснова 6/1. 

Офіційний сайт у мережі Інтернет: www.bank.com.ua. 

Найменування особи, яка надає 

посередницькі послуги: 

Відсутня. 

Відомості про державну 

реєстрацію: 

Дата державної реєстрації: 19.10.2006 рік 

Дата запису: 19.10.2006 рік 

Номер запису: 1 556 123 0000 022837  

Інформація щодо включення 

Банку до відповідного 

державного реєстру 

фінансових установ або 

Державного реєстру банків: 

Реєстраційний номер № 218 в Державному реєстрі банків від 08 грудня 1993 року. 

Банківська ліцензія 

Національного банку України: 

Ліцензія Національного банку України № 65 від 07.10.2011 року, на право надання 

банківських послуг, передбачених частиною третьою статті 47 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність» 

Контактна інформація 

Національного банку України: 

Адреса Національного банку України: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9; 

Гаряча лінія: 0-800-505-240; 

Адреса для листування: 01601, вул. Інститутська, 9, м. Київ-8. 

Фінансова послуга – загальна  

сума зборів, платежів та інших 

витрат, які повинен сплатити 

клієнт, включно з податками: 

Інформація щодо: 

- кредитів зазначена у відповідних затверджених Паспортах споживчого 

кредиту, розміщених на офіційному сайті Банку; 

- банківських вкладів зазначена у зведених умовах за депозитними 

програмами Акціонерного банку «Південний». Клієнт, згідно з Податковим 

кодексом України, з доходів фізичної особи у вигляді процентів сплачує 

податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір у розмірі 

1,5%, що підлягають перерахуванню до бюджету.  

- поточних рахунків (в тому числі з використанням електронних платіжних 

засобів) та інших фінансових послуг (індивідуальних банківських сейфів, 

грошових переказів, Системи дистанційного обслуговування «Південний 

MyBank», тощо) зазначена у відповідних затверджених Тарифах Банку, що 

розміщено на офіційному сайті Банку за посиланням 

https://bank.com.ua/tarifi. 

 

Порядок та розмір витрат які Клієнт сплачує за користування банківською 

послугою, розміщенні на офіційному сайті Банку за посиланням 

https://bank.com.ua/tarifi. 

Інформація щодо Договору 

комплексного банківського 

обслуговування – фізичних 

осіб: 

Договір комплексного банківського обслуговування вважається укладеним, а всі 

його умови прийнятими та погодженими Клієнтом з моменту та шляхом підписання 

Клієнтом та Банком відповідної Заяви-Договору про надання банківського 

продукту/послуги, яка містить згоду Клієнта на прийняття пропозиції укласти 

Договір комплексного банківського обслуговування (акцепт). 
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а) Право на відмову від Договору: 

 

Клієнт має право відмовитись від певної Заяви-Договору про надання послуг та 

достроково розірвати Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім 

випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору 

заборонено чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед 

Банком, діючих Заяв-Договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх 

електронних платіжних засобів – платіжних карток, в т.ч. оформлених довіреним 

особам Клієнта. Договір вважається розірваним у день закриття усіх рахунків і 

повного виконання зобов'язань за Договором. 

 

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо: 

1. Договорів про споживчий кредит, виконання зобов'язань за якими забезпечено 

шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 

2. Споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких 

відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит. 

 

б) Строк протягом якого клієнт може використати  право на відмову від 

договору, а також інші умови використання права на відмову договору, а також 

наслідки таких дій: 

 

Строк на право відмови від Договору банківського рахунку та банківського вкладу 

необмежений. Наслідки від відмови від Договору банківського рахунку та 

банківського вкладу відсутні. 

 

У разі укладення договору про споживчий кредит, Клієнт має право протягом 14 

календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від 

договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі 

отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору про 

споживчий кредит споживач повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому або 

електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових 

підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, 

визначеному законодавством) протягом 14 календарних днів з дня укладення 

договору про споживчий кредит.  

Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально 

або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких 

дій. 

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про 

відмову від договору про споживчий кредит Клієнт зобов'язаний повернути Банку 

грошові кошти, одержані згідно з договором про споживчий кредит, та сплатити 

проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, 

встановленою договором про споживчий кредит. 

 

г) Мінімальний строк дії договору: 

 

Договір  комплексного банківського обслуговування укладається на невизначений 

строк та встановлює загальний порядок та умови надання Акціонерним банком 

«Південний» банківських послуг фізичним особам, пов’язаних із: 

 відкриттям та обслуговуванням поточних рахунків;  

 відкриттям та обслуговуванням поточних рахунків з використанням 

електронних платіжних засобів – платіжних карток; 

 відкриттям та обслуговуванням вкладних (депозитних) рахунків та 

прийняттям від фізичних осіб грошових коштів, що становлять суми вкладів 

(депозитів); 

 наданням та обслуговуванням споживчих кредитів (кредитних лімітів) за   

продуктами Банку; 

 наданням послуг з оренди індивідуальних банківських сейфів; 

 наданням послуг дистанційного обслуговування; 
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 інших послуг, передбачених умовами Договору комплексного банківського 

обслуговування; 

ґ) Порядок внесення змін та доповнень до договору: 

 

Зміни до Договору комплексного банківського обслуговування вносяться Банком 

шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Банку (www.bank.com.ua) та/або 

на інформаційних стендах в Банку із зазначенням дати набрання чинності такими 

змінами, при цьому Клієнт надає повну та безумовну згоду на таку форму внесення 

змін до Договору. Розміщення інформації про зміни до Договору на сайті Банку 

(www.bank.com.ua) та/або на інформаційних стендах в Банку, а також інформування 

Клієнтів шляхом здійснення відповідної розсилки через Систему «ПІВДЕННИЙ 

MYBANK», відправлення SMS-повідомлень, повідомлень електронною поштою 

та/або в інший спосіб, на вибір Банку, у відповідності до умов Договору 

комплексного банківського обслуговування, здійснюється Банком, за винятком 

випадків зміни розміру наданого кредиту (кредитного ліміту), не менше ніж за 30 

(тридцять) календарних днів до запровадження в дію таких змін. У разі незгоди зі 

змінами до Договору в тому числі з Тарифами Банку, Клієнт має право до дати 

набрання чинності такими змінами звернутися до Банку для розірвання Договору, 

попередньо погасивши всю заборгованість за Договором, що виникла перед Банком, 

у тому числі й заборгованість, що виникла протягом 30 днів з моменту повернення 

електронних платіжних засобів – платіжних карток, виданих Клієнту і його 

довіреним особам. Якщо до дати набрання чинності змінами до Договору Банк не 

одержав звернення від Клієнта про розірвання Договору, то вважається, що Клієнт 

приймає нові умови Договору та зобов’язується їх дотримуватися з дати набрання 

чинності відповідними змінами до Договору. 

Зміни, внесені в Договір комплексного банківського обслуговування, починають 

діяти з дати їх введення в дію (набрання чинності). 

 

д) Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без 

згоди клієнта:  

 

Банк не здійснює збільшення фіксованої процентної ставки за Договором про 

надання відповідної послуги без письмової згоди Клієнта. 

Механізми захисту прав 

клієнта: 

 

Кожен клієнт Банку має право звернутись до Національного банку України або/та 

до суду відповідно до норм законодавства України за захистом своїх прав та 

інтересів. 

 

1.  Усі спори, суперечки, розбіжності або вимоги, які виникають в процесі надання 

Банком послуг Клієнту в рамках умов Договору комплексного банківського 

обслуговування, у тому числі такі, що стосуються їх виконання, порушення, 

припинення або визнання дійсними, підлягають вирішенню шляхом переговорів у 

позасудовому порядку, а у разі недосягнення згоди - в суді, відповідно до вимог 

чинного законодавства України. Порядок позасудового розгляду скарг розміщений 

на офіційному сайті Банку - https://bank.com.ua. 

  

2. Акціонерний банк «Південний» є учасником Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб (свідоцтво учасника Фонду № 016 від 16.10.2012 р.). 

Основною метою діяльності Фонду в Україні є захист прав та законних інтересів 

фізичних осіб – вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в 

Україні. 

Фонд є установою, що  виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

 Дана довідка надається відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг» та несе виключно 

інформаційний характер. З даною довідкою також можна ознайомитись на 

офіційному сайті банку. 
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