ПАМ’ЯТКА КРЕДИТОРУ ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»
У зв’язку з прийняттям Національним банком України рішення «Про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь»
(постанова № 460 від 16 липня 2015 року), Виконавчою дирекцією Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 17.07.2015 року №138 «Про початок здійснення
процедури ліквідації ПАТ «Банк «Київська Русь» та призначення уповноваженої особи фонду
на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь».
Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» призначено
провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу
запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання
неплатоспроможності банків Волкова Олександра Юрійовича (надалі – Уповноважена особа)
строком на 1 рік з 17.07.2015 по 16.07.2016 включно.
У зв’язку з цим, найближчим часом Уповноваженою особою буде розпочато процедуру
прийняття кредиторських вимог в порядку, передбаченому Законом України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі – Закон).
Кредитором банку, відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську
діяльність», є будь-яка юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені
вимоги до боржника щодо його майнових зобов'язань.
СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ВИМОГ
У відповідності до ч.5 ст. 45 Закону вимоги кредиторів приймаються протягом 30
днів з дня опублікування у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" відомостей
про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи
Фонду на ліквідацію банку.
Оголошення про дату опублікування зазначених відомостей буде розміщено на
офіційному сайті ПАТ «Банк «Київська Русь» (надалі – Банк) www.kruss.kiev.ua.
Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення зазначеного строку, вважаються
погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за
вкладами.
Важливо: у разі, якщо Вами подавались (направлялись) кредиторські вимоги до ПАТ
«Банк «Київська Русь» до дати опублікування у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос
України" відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення
уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, такі вимоги не можуть бути прийняті
Уповноваженою особою як такі, що порушують строк заявлення вимог, визначений Законом.
В такому разі Вам необхідно подати (направити за адресою 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А)
Уповноваженій особі свої кредиторські вимоги у межах строку, встановленого Законом.
ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ВИМОГ
Кредиторські вимоги формуються на підставі правочинів (документів), укладених між
Вами та Банком, за якими Банк не виконав свої зобов’язання, а також на підставі рішень судів,
що набрали законної сили, свідоцтв про право на спадщину тощо.
Вимоги фізичних осіб-вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування
за вкладами (200 тисяч гривень) не заявляються.
З метою спрощення процедури складання кредиторських вимог, на офіційному сайті
Банку www.kruss.kiev.ua розміщено типові форми вимог, які Ви можете заповнити у
приміщеннях Банку або заповнити в електронному вигляді, роздрукувати та направити
засобами поштового зв’язку.
Кредиторські вимоги прийматимуться за наступними адресами:

004071, м. Київ, вул. Хорива, 11-а.
Важливо: використання типових форм та додання копій підтверджуючих документів
дозволить пришвидшити обробку Ваших вимог та формування реєстру кредиторських вимог.
Додання до кредиторської вимоги копій правочинів (договорів), укладених з Банком,
не є обов’язковим. Копії рішень судів, що набрали законної сили, свідоцтв про право на
спадщину, інших документів додаються обов’язково.
У разі, якщо з моменту укладення правочину (договору) між Вами та Банком
змінились Ваші паспортні дані, місцезнаходження (місце реєстрації) та/або інші дані,
зазначені у вимозі, необхідним є також додання копій документів, що підтверджують зміни.
У разі, якщо Ви подаєте кредиторську вимогу за довіреністю, необхідно надати копію
такої довіреності, Вашого паспорта та документа про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків. Довіреність фізичної особи та її копія має бути
посвідчена нотаріально. Довіреність юридичної особи має бути підписана уповноваженою
особою та скріплена печаткою (у разі, якщо у Статуті юридичної особи передбачено
використання печатки).
ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ
Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в
результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, що передбачена частиною
першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Інформація про дату початку виплат вкладникам та банк-агент Фонду буде
повідомлено додатково на сайті Фонду www.fg.gov.ua та на сайті ПАТ «Банк «Київська
Русь» www.kruss.kiev.ua.
Довідкова інформація за номерами в ПАТ «Банк «Київська Русь»: 0 800 500 546 та за
телефонами гарячої лінії Фонду гарантування: 0 800 30 40 10, 0 800 50 34 35, 0 800 30 81 08.

