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Рада з питань захисту прав
споживачiв фiнансових послуг

вул. Флоренцii,5, офiс 1

м. Киiв, 02002
Про надання iнформацii

MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни в порядку додаткового iнфорIчryвання з
питаЕЕя щодо наданЕя пропозицiй АТ КБ <ПриватБаню> стосовно механiзму
поновленIuI досц{пу клiентiв, якi вiдщриватпr депозитнi рахунки на територii
АР Крим, до нtlлежних iM коцrтiв повiдомдяе.

На запити MiHicTepcTBa фiнансiв Ущраiни вiд |3.t2.20|9 Ns 14010-09-
7lЗЗ258 та вiд 29.02.2020 Ns 14010-09-7/б847 АТ КБ <<ПриватБаню> (далi - Банк)
повiдомив, що на даний час, Банк цродовжуе вист)дати вiдповiдачем у сщ)авах
за позовами вкJIадникiв та у разi винесення рiшень суду на користь вкладникiв -

виконуе рiшення суду щодо повернення вкладiв, як у добровiлъному порядку
так i цrrrяхом безакцепного списанIuI црошових коцrгiв з paxyHKiB банку
органами державноi виконавчоi сrryжби.

Банк з грудня 2019 року iнiцiюе заlгrlення ТОВ ФК <Фiнiлою> у якостi
вИповiдача (суди вiдмовляють, оскiльки таке кJIопотання мае цраво подати
викJIючно позивач) або TpeTboi особи у Bci поточнi провадженrrя, iнiцiйованi
((щримськими вкJIадниками>> на стадii розгляду сцрави судом першоi iнстшrцii
до закiнченIut пiдготовчого провадження, а також в yci подiбнi цровадження,
якi можуть буr" вiдкритi у майбугньому (пiсля пiдтвердження бухгалтерiею
Банку фч*rу переведення депозитiв на ТОВ ФК <Фiнiлою>).

Також Банк повiдомив, що наразi, укладенi у 2014-2016 роках мiж Банком
та ТОВ ФК <Фiнiлою> договори переведення боргу (незважаючи на порушення
чинного законодавства при ix укладеннi):

не е недiйсними, оскiльки не визнанi такими в судовому порядку (наразi
сплинр трирiчний строк дJIя визнання ix недiйсними);

не е нiкчемними, тобто такими, що е недiйсними в сиJry закону та не
потребують ix визнання недiйсними.
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Отже, вказанi договори переведення борry е дiйсними та чинними.
За ушлови дiйсностi договорiв переведення борry, правовi пiдстави для

вiдображення в балансi Банку зобов'язань за депозитними договорами та

договорами банкiвського обсrгуговування, заборгованiсть за якими була
переведена на ТОВ ФК <Фiнiлон) - вiдсутнi.

Таким чином, зобов'язанrrя Банку щодо сплати коштiв (кримським
вкJIадникам)) виникають у Банку викJIючно на пiдставi рiшень, винесених
судами за результатами розгляду позовiв кримських вкJIадникiв до Банку.

При цьому Банк повiдомив, що незвiDкаючи на викпадене вище, на
сьогоднilrшriй день Банком розглядаються Bci можливi шJuIхи вирiшенrrя
питання щодо виплат клiентаtrл Банку, якi вйкриваJIи депозитнi рахунки на
територii АР Крим, належних iM коштiв.
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