МЕМОРАНДУМ
про партнерство та сшвпрацю м!ж
Фондом гарантування вклад1в ф!зичних ос!б та
Асошашсю «Незалежна асощащя баннчв Украши»
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Керуючись нащональними штересами та прагненням створити в
УкраТш сприятлив! умови для розвитку фшансово'Т та банювськоТ системы,
усвцюмлюючи необхщшсть сшльних дш, спрямованих на створення
атмосферы дов!ри та партнерських вщносин м!ж учасниками банювськоТ
сшльноти та Фондом гарантування вклад!в ф!зичних ос!б, як установою, що
виконуе функцп у сфер! гарантування вклад!в ф!зичних ос!б та виведення
неплатоспроможних банк!в з ринку,
подшяючи погляди щодо необхщност! пщвищення р!вня дов!ри до
башавсько! системи Украши, захисту прав та законних штереав ф!зичних
ос!б - вкладник!в банюв, покращення швестищйного кл!мату, впровадження
в Украип найкращих св!тових практик ефективноТ взаемодп та дотримання
балансу 1нтерес1в ф!зичних ос!б та учасниюв ф!нансового ринку,
прагнучи забезпечити конструктивн!сть позищй та оптимальний
результат свое! сп1впрац1,
Фонд гарантування вклад!в ф!зичних ос!б (дал!
Фонд) в особ!
директора-розпорядника ШаровоУ Олени 1ван1вни, яка д!е на шдстав! Закону
Укра'ши «Про систему гарантування вклад!в ф!зичних ос1б», з одше'Г
Сторони, та Асоц1ац!я «Незалежна асощащя банюв Украши» (дал! - НАБУ) в
особ! Виконавчого директора Мамедова Серия Геннадшовича, який дп на
пщстав! Статуту з шшо'Г Сторони, разом 1менован! Сторони, уклали цей
Меморандум про партнерство та сшвпрацю (дал! - Меморандум) про таке:
Стаття 1. Предмет Меморандуму
1.1. Предметом Меморандуму е оргашзащя сшвпращ та координащя
дш Сторш, спрямована на створення сприятливих правових умов для
банювськоТ д1яльност! в Украш! та пщвищення ф!нансовоТ грамотност!
населения у сфер! гарантування вклад!в ф!зичних ос!б.
Стаття 2. Основш завдання сп1впрац1
2.1. Основними завданнями сшвпращ е:
2.1.1. створення единого шформащ'йного поля для ефективного обмшу
анал!тично-дов1дковими даними;
2.1.2. створення позитивного 1м1джу банк1всько'Т системи Украши та
шдвищення дов!ри громадян до не'Т;

2.1.3. надання пропозищй та консультацш щодо удосконалення
нормативно-правових акт!в Фонду з питань гарантування вклад!в ф!зичних
оаб та виведення неплатоспроможних банюв з ринку;
2.1.4. участь НАБУ у шдготовщ та обговоренш проект!в нормативноправових акт!в щодо гарантування вклад!в ф!зичних ос!б та виведення
неплатоспроможних банк!в з ринку.
Стаття 3. Шляхи взаемодн Сторш
3.1. Сшвпраця щодо досягнення передбачених завдань буде
зд!йснюватися шляхом:
3.1.1. тдтримання партнерських вщносин, обмшу досвщом та
сприяння розвитку шших можливих напрямюв сшвпращ;
3.1.2. обмшу довщковими та анал!тичними матер!алами (висновками)
стосовно стану банювськоТ системи
та системи гарантування вклад!в
ф!зичних ос!б з урахуванням обмежень визначених законодавством щодо
розкриття шформацп, що становить банювську таемницю, конфщенщйну
шформащю та персональн! дан!;
3.1.3. надання пропозицш та консультац!й щодо удосконалення
нормативно-правових акт!в Фонду;
3.1.4. оргашзацп' спшьних заход!в для вдосконалення законодавства
Украши з питань: судочинства; стягнення прострочено! заборгованост!
позичальник!в
та
повернення дебггорськоТ заборгованост! банку;
витребування майна банку, що перебувае у трет1х ос!б; виявлення факт!в
шахрайства та шших протиправних дш стосовно банку, порушення
кримшальних справ та притягнення винних ос!б до В1дповщальност1,
вщшкодування збитк!в, спричинених банкам внаслщок злочишв;
3.1.5. проведения спшьних д!й щодо шформування вкладник!в про
систему гарантування вклад!в ф!зичних ос!б;
3.1.6. взаемодп Стор1н при пщготовц! проект!в законодавчих та
нормативних акт!в, 1нщ1йованих Сторонами, з питань, що стосуються
банювськоТ д!яльност1;
3.1.7. запрошення представниюв НАБУ до участ! в робочих групах з
питань д1яльност1 банков;
3.1.8. запрошення представниюв Фонду до участ! в робот! ком!тет1в
НАБУ: Комггету з питань захисту прав кредитор!в, Ком1тету з питань
регуляторноГ пол1тики 1 нагляду, Ком1тету з питань грошово-кредитноУ
пол1тики та валютного регулювання, Ком1тету з питань оподаткування та
облжу, Ком1тету з питань банювськоТ шфраструктури та плат!жних систем,
шших робочих оргашв НАБУ;
3.1.9. прийняття Фондом до уваги консолщованоТ позицп банювськоТ
сшльноти • - член!в НАБУ щодо законопроекте та проект!в нормативноправових акт!в, як! стосуються Д1яльност1 банюв;

3.1.10. проведения, у раз! потреби, зустр!чей, нарад та робочих
засщань, а також сшльних семшар!в, конференщй, круглих стол!в з питань,
як! е предметом цього Меморандуму;
3.1.11. проведения сшльних заход!в щодо навчання та шдвищення
квал1ф1кацп банювських пращвниюв та прапшниюв Фонду;
3.1.12. проведения сшльних заход!в щодо шдвищення р!вня фшансово!
грамотност! населения з питань мш1м1зацн ризик!в неповернення вкладу,
прав вкладниюв шд час тимчасовоТ адмш1страцп та лшвщацп банку тощо;
3.1.13. проведения шших заход!в, не заборонених законодавством
Украши.
3.2. Сп1впраця Стор1н будуеться на принципах законност!,
конфщенцшност! та безоплатност!.
Стаття 4.1нш1 положения
4.1. Меморандум е вщкритою угодою м!ж Фондом та НАБУ. Змши та
доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаемною згодою Сторш у
письмовш форм!.
4.2. Розб1жност1, яю можуть виникнути шд час виконання
Меморандуму, виршуються за взаемною згодою Стор1н.
4.3. Цей Меморандум укладений у двох прим!рниках, по одному для
кожно'1 Сторони, 1 кожен з них мае однакову юридичну силу.
Стаття 5. Термш дн Меморандуму
5.1. Меморандум набирае чинност! з дати його шдписання
уповноваженими представниками Сторш. Д1я Меморандуму може бути
припинена за шщ!ативою будь-якоТ Сторони шляхом письмового
повщомлення 1ншо1 Сторони.
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